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ISTORICUL C.N.P.R. 

 

01.09.1869 
     Consiliul Comunal Piatra aprobă în unanimitate înființarea 

unui gimnaziu, întreținut din fondurile sale. 

 

08.11.1869 

     Ministerul învățământului, prin ordinul 13797 a numit 2 profesori 

la gimnaziul din Piatra pe Calistrat Hogaș - pentru partea literară și 

pe Ion Negre - pentru partea științifică. Conducerea liceului i-a fost 

încredințată lui Calistrat Hogaș. 

 

26.11.1869 

     Consiliul Comunal Piatra decide deschiderea finanțării pentru 

gimnaziu. Se înființează astfel Gimnaziul Piatra (ca gimnaziu 

clasic). 

27.11.1869      Prima zi de școală. 

1877      Consiliul Comunal Piatra transformă școala în gimnaziu real. 

01.04.1855      Gimnaziul trece în întreținerea statului. 

 

08.11.1892 

     Se inaugurează localul propriu construit pe locul fostei Curți 

domnești (construcție începută în 1887). 

1893      Școala primește denumirea „Petru Rareş”. 

 

1897 

     Gimnaziul real se transformă în liceu real de 7 clase, primind 

denumirea Liceul „Petru Rareş”. 

1898 
     Potrivit legii Haret, Școala devine liceu de 8 ani, cu secțiune 

reală și modernă. 

1924-1926      Se adaugă etajul I pe aripile laterale ale corpului A. 

1928      Se trece la învățământul unitar de 7 ani. 

1933      Se revine la liceu de 8 ani, cu secție literară și secție științifică. 

1948 
     Liceul se transformă în școală medie, funcționând cu clasele      

I-XI. 

1953      Liceul se transformă în școală medie de 10 clase. 

1957      Liceul se transformă în școală medie de 11 clase. 
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1964 

     Se trece, începând cu elevii claselor a IX-a la programa de 12 

clase 

     Se construiește Sala de festivități 

     Se construiește Sala de sport 

     Se termină amenajarea terenului de sport după efectuarea unor 

lucrări deosebite la fundația acestuia 

 

 

 

 

 

1969 

     Cu prilejul sărbătoririi centenarului Liceului „Petru Rareș”, 

această prestigioasă instituție de învățământ nemțeană a îmbrăcat 

straie de sărbătoare, fiind făcute modificări în sala de festivități prin 

achiziționarea de mobilier nou, lambrisarea în stejar a soclurilor 

pereților din clase și de pe coridoare. Renovată, școala dispunea, la 

1 septembrie 1969, de 25 de săli de clasă, dintre care un laborator de 

fizică și vechea sală de sport. Din suita manifestărilor, adunarea 

festivă și sesiunea jubiliară de comunicări științifice au atras atenția 

oaspeților, a elevilor și a unei mari părți a populației orașului. La 

această manifestare au participat un număr mare de profesori 

universitari, foști elevi ai liceului. Dintre aceștia menționăm pe 

profesorul universitar dr. docent Mihai Botez, profesorul universitar 

dr. docent Eugen Dobrescu, profesorul universitar Constantin 

Turcu, lectorul universitar Ștefan Cazimir și alții. 

 

1969 - 

decembrie 

1989 

     Imediat după centenar s-a trecut la organizarea predării-învățării 

pe cabinete de specialitate și la coordonarea întregii activități 

școlare pe baza unor principii didactice moderne. Perioada a fost 

marcată de evoluția Liceului „Petru Rareș”, de competența și 

profesionalismul celor care s-au ocupat de conducerea acestei 

prestigioase instituții de învățământ nemțean. 

1976 
     Se schimbă denumirea școlii: Liceul de matematică-fizică 

„Petru Rareș“. 

 

1987 

     Începe să funcționeze în cadrul școlii, cu o clasă pe nivel, 

gimnaziu; elevii sunt selectați printr-un concurs ce constă într-o 

probă de Matematică la care se prezintă elevi de clasa a IV-a din tot 

orașul. 

 

1990-1994 

     Se construiește un nou corp de clădire, cu 14 săli de clasă și 

laboratoare, numit și corpul B. 

 

 

 

 

     Liceul primește titulatura onorifică de Colegiu Național. 

Titulatura dobândită în anul 2000 evidențiază recunoașterea unor 

calități incontestabile și arată faptul că, prin tradiție, prin realizările 

sale și mai ales prin generațiile formate de-a lungul vremii, liceul a 
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2000 fost și este un punct de reper al învățământului atât pe plan regional 

cât și național și internațional. Menționăm aici rezultatele deosebite 

obținute la olimpiadele internaționale prin elevii Constantin Cocea 

în anul 1974, la disciplina matematică, finalist la Olimpiada 

Internațională de la Berlin, iar peste un deceniu de Daniel Tătaru, 

medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică de la 

Praga, medalia de aur, locul I, cu punctaj maxim și titlul de cel mai 

bun matematician-elev din lume în anul 1985. Ei au fost pregătiți de 

reputatul profesor de matematică, Gheorghe Dumitreasa. 

 

2003-2004 

     Se realizează reabilitarea sălii de sport, după o perioadă de 10 

ani în care nu a fost utilizabilă din motive de securitate pentru elevi 

şi profesori. Dotarea unui laborator de informatică cu prima rețea 

nouă de calculatoare din școală. 

 

2004 

     Se reia publicarea Anuarului și revistei Flori de munte, 

organizarea exemplară de Cursuri ECDL, centrul deschis din 

Colegiul nostru fiind la înființare primul pe județ, iar ca activitate, 

al 2-lea pe ţară. 

 

 

2005 

     Se înființează Asociația Sportivă a Colegiului Național „Petru 

Rareş”. Urmare a Contractului de parteneriat între C.N.P.R. și 

Oracle România, în cadrul Colegiului fiinţează o Academie Oracle. În 

colaborare cu Institutul Cultural Francez încep să se desfășoare 

Cursurile DALF, pentru obţinerea (inițial la Iași, mai târziu în liceul 

nostru) a certificatului de competenţe în limba franceză. 

 

 

 

 

 

 

 

2006-2007 

     Se realizează „cuplarea” corpului B al şcolii la corpul A şi la 

nivelul tuturor culoarelor corpului A; se reabilitează Sala de 

festivităţi, lucrările incluzând şi înlocuirea completă a bazei 

pereţilor sălii, realizarea unei structuri de tip amfiteatru şi separarea 

unei săli de protocol. 

     Colegiul Național „Petru Rareş” a fost coordonator de proiect, 

Proiect Comenius 2, lingvistic, cu tema Tradiții de căsătorie la 

francezi și români în secolul al XIX-lea. Ca urmare a cooperării 

dintre C.N.P.R. și Colegiul din Fagnieres, Chalons-en-Champagne, 

regiunea Marne, Franța, în cadrul proiectului au fost create 2 piese 

de teatru în limba franceză, pe tema tradițiilor de căsătorie; fiecare 

școală a cules documente, a dansat dansuri tradiționale și a 

prezentat, într-o piesă de teatru, tradițiile de nuntă naționale în țara 

vecină (8500 euro finanțare). 

     Dotarea unui laborator de informatică cu o rețea nouă 

     Şcoala de vară, la nivel național: Învăţarea prin servicii în 
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beneficiul comunităţii - un alt tip de învăţare - ediția a II-a, Bicaz 

2006; organizator C.N.P.R., parteneri: Asociația de Educație 

Civică, Ambasada SUA la București, MECTS, IŞJ Neamț. 

 

 

 

2006-2009 

     C.N.P.R. a fost coordonator al proiectului, Proiect Comenius 1, 

Computer Science - Why? de cooperare între școli, pe tema folosirii 

calculatorului în predarea diverselor discipline. Colaborare între 

C.N.P.R. și liceul El Cairat din Esaparaguerra, Spania și liceul 

Adiyaman Anadolu din estul Turciei (de muzică). Au avut loc 3 

deplasări, în România, Spania și Turcia și s-a construit un site, în 

care fiecare partener și-a încărcat produsele. Finanțare: 12.000 euro. 

Limba proiectului: engleza. 

 

 

2007 

     După o întrerupere de 1 an (dictată de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean), se reia formarea unei clase a V-a  cu elevi selectaţi printr-

o probă de Matematică şi una de Limba şi literatura română; 

schimbarea sistemului de încălzire în corpul A, de la sobe la 

centrale termice; schimbarea acoperișurilor la toate cele trei corpuri 

de clădire. 

 

 

2007-2008 

     Se dotează modern laboratoarele de ştiinţe prin achiziţii proprii 

cu fonduri guvernamentale, după 20 de ani de absenţă a oricărui 

sprijin exterior. 

     A fost înființat și înzestrat, conform standardelor, Cabinetul de 

consiliere psihologică. 

 

2008 

     Colegiul a fondat alături de alte colegii de renume din țară 

Alianța Colegiilor Centenare din România, sub patronajul Majestății 

Sale, Regele Mihai I de România. 

 

 

 

 

 

2009 

     Cu ocazia împlinirii a 140 de ani de existență a școlii, se schimbă 

mobilierul în Cancelarie şi se iniţiază procesul de schimbare a 

mobilierului din toate sălile de clasă; Colegiul devine școală Eco 

prin derularea activităților din proiectul Eco Școala. 

     Proiect POSDRU cu fonduri structurale europene (Training  

orientat  spre practică prin firmă simulată, de exerciţiu), în valoare 

de 500000 €, parteneri: 2 universităţi din Iaşi şi două colegii (Iaşi şi 

Cluj). Au participat 200 de elevi din liceele judeţului, 46 dintre 

aceştia fiind prezenţi la cele două târguri internaţionale ale firmelor 

de exerciţiu de la Bratislava şi Praga. Cu ocazia aniversării a 140 de 

ani de existență a liceului, au fost editate și tipărite 2 volume 

omagiale: Cultură, Noutate, Performanță, Realism (elevi și 

profesori). 
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2010-2012 

     Școala Națională de vară de Educație Civică în parteneriat cu 

Ambasada SUA la București. Proiect POSDRU al MECTS, IȘE: 

″Tinerii împotriva violenței″, conform Protocolului de colaborare 

încheiat cu Organizația ″Salvați Copiii″ în noiembrie 2010; 

Înființarea și utilarea corespunzătoare  a Cabinetului de Astronomie 

cu aparatura necesară, în valoare de 20000 €. Derularea proiectului 

TOPFSE – Firma de exercițiu (proiect POSDRU) în colaborare cu 2 

universități și 2 colegii, în valoare de 500000 euro. Colegiul 

Național „Petru Rareş” devine centru de susținere a testărilor 

BMAT, MAT, PAT, PBSAA, TSA, TSAS1, necesare în vederea 

admiterii la universități  din Ivy League pentru UK; centrul este 

deschis tuturor elevilor din țară, nefiind percepute taxe de 

administrare. Se dezvelesc pe pereţii şcolii plăci  cu numele 

directorilor, şefilor de promoţii şi elevilor premiați la olimpiade 

internaționale. 

 

2012-2013 

     Derularea proiectului național Tineri lideri pentru România în 

parteneriat cu AID și Ambasada SUA la București. 

 

2013-2014 

     Desfășurarea primei ediții a concursului național Hai în viitor! 

Acesta are   ca scop să ajute elevii să conștientizeze impactul noilor 

tehnologii asupra societății astfel încât aceștia să fie pregătiți pentru 

o lume fundamental schimbată. Modernizare cabinete și laboratoare 

școlare. 

 

 

 

 

 

2014 

     Se aniversează 145 de ani de existență ai colegiului, prilej cu 

care se dezvelește bustul domnitorului Petru Rareș și efigiile lui 

Petru Rareș și a scriitorului Calistrat Hogaș realizate de sculptorul 

M. Tudoran; desfășurarea de activități în cadrul proiectului 

Erasmus KA2 - parteneriat strategic: Des ecrits aux ecrans. 

Colegiul devine centru de testare Cambridge și centru 

DELF/DALF. La inițiativa unor elevi entuziaști, este reînființată 

trupa de teatru TeenAct; aceasta participă la numeroase 

concursuri și festivaluri de profil și obține nenumărate premii și 

medalii; C.N.P.R. devine centru de cursuri și examene DELF, în 

colaborare cu Institutul Francez din Romania. Școala de 

Inventică, proiect câștigător în competiția Țara lui Andrei, 

finanțat cu 4800 euro pentru achiziții (imprimantă 3d, kit robotică, 

ustensile, mobilier). 

 

 

 

     Colegiul Național „Petru Rareş” este partener în proiectul 

Primăriei din Saint-Raphael, Franța, Proiect Erasmus+ KA2, 

parteneriat strategic între instituții din 5 țări: Franța, Belgia, 
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2014-2016 

Austria, România, Polonia (4 școli), Des écrits aux écrans, pe tema 

cărții tipărite, în contextul digitalizării. Se colaborează cu un liceu 

din Franța, “Saint-Exupery”, din Saint-Raphael. Produse finale 

realizate la C.N.P.R.: o conferință, schimb/vizite cu elevii francezi, 

un film, o broșură despre primele cărți tipărite de la Mănăstirea 

Neamț, produse încărcate pe site-ul proiectului. Limba proiectului:  

franceza.  Finanțare:  19.000  euro.  Se semnează actul de înfrățire 

C.N.P.R. și Liceul “Saint-Exupery” din Saint-Raphael, Franța. Sunt 

derulate proiecte anuale (2017. 2018, 2019) cu finanțare proprie. 

Actul de înfrățire a fost semnat la Academia din Nisa în toamna 

anului 2016. În fiecare an, 25 de elevi se deplasează în țara 

parteneră, într-un proiect cu tema comună în ambele țări: Arte și 

sporturi, Alimentație sănătoasă și Sport, Limba engleză și literaturi 

europene. Limbile de comunicare: franceza și engleza. 

2015 
     Colegiul este premiat cu Zayed Future Energy Prize, 100000 

dolari. 

 

 

 

2016-2017 

     Derulare activități din cadrul proiectului Zayed: reabilitare 

termică corp nou de clădire, instalare panouri fotovoltaice, 

acumulare ape pluviale, implementare sistem de iluminat cu LED; 

proiect de înfrățire cu Liceul Saint-Exupery, Franța; modernizare 

cabinet istorie, cabinet informatică (sala 52), sală multimedia; 

pavare curți interioare; refacere grupuri sanitare din noul corp de 

clădire; organizarea selecției naționale a loturilor olimpice ale 

României participante la olimpiada internațională de Astronomie și 

Astrofizică; estetizarea sălii de lectură; derularea activităților din 

cadrul proiectului național Euroscoala. 

 

 

 

 

 

2017 

     Demararea proiectului de robotică, First Tech Challenge, echipa 

Colegiului participând ulterior la toate edițiile acestui concurs 

național; achiziționarea de echipamente electronice, mecanice și 

imprimante 3D; modernizarea și amenajarea cabinetului de istorie; 

prin fondurile pe care Zayed Future Energy Prize 2015 le-a adus 

școlii, au fost realizate lucrări de investiții: precum anveloparea 

corpului nou de clădire, recuperarea apelor pluviale, precum și 

montarea de panouri fotovoltaice, menite a contribui la 

economisirea energiei consumate. 

     Pregătirea lotului lărgit al României pentru selecția echipei 

naționale care va participa la a XXII-a olimpiadă internațională de 

astronomie. 
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2018 

     Derularea de lucrări de reabilitare și renovare a spațiilor interioare 

și exterioare Colegiului, a terenului de educație fizică și sport; 

dotarea, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local al 

Municipiului Piatra Neamț, cu 25 de calculatoare, reprezentând o 

necesară acțiune de modernizare a Laboratorului 52 de Informatică; 

derularea, în parteneriat cu Asociația de Părinți și Primăria Piatra 

Neamț, a proiectului Excelență în mișcare, prin care Sala de sport a 

Colegiului a fost echipată cu 6 mese de ping-pong. 

 

 

 

2019 

     Reabilitarea integrală a suprafeței de joc din cadrul Sălii de 

sport, prin montarea de tarket; amenajarea, prin parteneriat cu 

Asociația de părinți și Moll România, a spațiului verde din fața 

C.N.P.R., prin montarea unui sistem de irigație care să asigure 

stropirea gazonului și a ceasului floral, gândite ca repere pentru 

zona centrală a municipiului Piatra-Neamț; refacerea panotajului de 

pe holurile centrale ale Colegiului; renovarea, cu sprijinul Primăriei 

și al Consiliului Local, a holurilor centrale, respectându-se linia și 

culoarea unei perioade îndepărtate din istoria Colegiului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

         Sărbătorirea a 150 de ani de la înființarea liceului: 

     Semestrul I al anului școlar 2019-2020 a stat sub semnul 

manifestărilor dedicate aniversării a 150 de ani de la înființare. 

Conducerea școlii și comisia de organizare a aniversării au gândit 

din timp o suită de manifestări deosebite, care vor fi evocate într-un 

volum special, dar din care menționăm: 

 Atribuirea numelui academicianului Gh. Platon Cabinetului de 

Istorie din Colegiu, în prezența fiului acestuia; 

 Atribuirea numelui Vladimir Lașcu Sălii de Sport din Colegiu; 

 Concursuri, conferințe, simpozioane cu invitați de excepție, din 

mediul academic și din diplomație; 

 Realizarea unui film documentar, dedicat istoriei Colegiului, 

care a fost prezentat la Seara de Gală de la Teatrul Tineretului; 

 Premierea unor personalități din domeniul cultural-științific și al 

mediului de afaceri, provenite din rândul absolvenților 

„Rareșului”; 

 Depunere de coroane de flori la Monumentul Ctitorilor și la 

mormintele directorilor Ion Negre, Calistrat Hogaș, Mihai 

Stamatin; 

 Marșul Recunoștinței și retragere cu torțe. 

2021- 2022 

 Balul Rățuștelor și Balul Bobocilor; 

 „Crăciun între prieteni” – spectacol de colinde; 

 Concurs de traduceri - Juvenes Translatores; 
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 Sesiunea de examene D.E.L.F. pentru elevi, în parteneriat cu 

Institutul Francez; 

 Participarea echipei mPower la competiția națională Solve for 

Tomorrow by Samsung, competiție prin care este încurajată 

gândirea inovatoare și abordarea creativă în rezolvarea unor 

probleme pentru binele comunității. Elevii au obținut locul II cu o 

aplicație pentru telefonul mobil care se adresează victimelor 

bullying-ului. 

 Ziua internațională a profesorului de franceză – invitat 

profesorul Hugues Denisot; 

 Participarea elevilor de clasa a IX-a la evenimentul intitulat 

„𝐀𝐠𝐨𝐫𝐚 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐚  , 𝐜𝐨𝐧𝐞𝐱𝐢𝐮𝐧𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐧𝐞 - 𝐙𝐢𝐮𝐚 𝐏𝐨𝐫𝐭 𝐢𝐥𝐨𝐫 

𝐃𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢𝐬𝐞”, cu scopul promovării multilingvismului și 

multiculturalității; organizația gazdă a fost Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est, din Piatra Neamț; 

 Reluarea olimpiadelor școlare; 
 Reluarea examenelor Cambridge; 

 Curs național hibrid de instruire pentru profesorii de franceză 

din Piatra Neamț, organizat de OIF-CREFECO din Bulgaria, 

Ministerul Educației și CCD Neamț cu formatorii Emilie  Lehr 

(Franța) și Mirela Cristina Grigori (România);  

 Zilele Porților Deschise la „Petru Rareş”; 

 Includerea Colegiului Național „Petru Rareş” în cadrul 

Nopții Albe a Muzeelor; 

 Participarea elevilor din Colegiul Național „Petru Rareş” la 

Atelierele Pedagogice inițiate de Complexul Muzeal Național 

Neamț și de Facultatea de Istorie din cadrul Universității București, 

fiind derulate activități precum Culoarea în Istorie, Pandemiile în 

Istorie-temă de actualitate în contextul pandemiei de 

coronavirus; 
 Organizarea Simpozionului Istoria Curților Domnești din 

Moldova, în cadrul proiectului comunitar Garda de Onoare a 

Curții Domnești din Piatra-Neamț;   

 Proiect de voluntariat în parteneriat cu Ambasada Statelor 

Unite ale Americii în România și American Councils for 

International Education - 4/4 Pentru Prieteni - „Salvăm 

bunicii!” și  „Caravana Poveștilor” ; 

 Proiect Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009135, în 

cadrul Acțiunii-cheie 1 - Mobilitatea persoanelor în scopul 

învățării. Șapte cadre didactice de specializări diferite au urmat 

cursuri de „learning design” pentru adaptarea la nevoile digitale 

actuale ale elevilor; 

 Proiectul ”Învață să salvezi o viață!”, în colaborare cu ISU 

https://www.facebook.com/hashtag/emilielehr?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXt0lSlOAFHnAbNz323bLAAE5oHaLitEVY8AmxzdM_vGXieTkUz5QQ1mLRR-s9gptBxx3P-yFetdXp5BGlIgFbrRyhOle2W45p59KAw_Dhcj8FuBpwCD98pL-498scMNN2kh87Fi-PlNdAV_jFRKVGuo5hya_w6X7IW3CullYOktSKHi_6pH_5_TSzEOvbBk0o&__tn__=*NK-R
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Neamț; 

 Echipa NEVES - Premiul I în cadrul concursului internațional 

“Space Settlement Contest” patronat de NASA; 

 Ateliere de limba franceză la Colegiul Național „Petru 

Rareş”, în cadrul proiectului eTwinning „Europe en spectacles”; 

 Obținerea titlului de „Scoală Europeană”; 

 Ziua Europei la C.N.P.R. și Luxembourg - participarea 

echipei NEVES la Ziua Europeană a Tineretului, organizată la 

Esch-sur-Alzette; 

 Constituirea Gărzii de Onoare a Curții Domnești din 

Piatra-Neamț, proiect comunitar finanțat de Consiliul Local din 

fonduri nerambursabile;  
 Concursul de istorie „File de istorie” - a X-a ediţie; 

 Continuarea cursului opțional Educație juridică și întâlnirea 

online cu judecătorul Cristi Danileț, autorul manualului de 

Educație Juridică; 

 Participarea mai multor clase din Colegiu  la „Cea mai mare 

lecție despre vaccinare”, activitate organizată de Ministerul 

Educației și UNICEF în perioada 20 septembrie - 10 octombrie, 

dedicată informării corecte a elevilor în privința vaccinării și a 

măsurilor de siguranță sanitară în școală;  

 Concursul de creație literară în limba franceză „Olimpiadele 

Francofoniei”; 
 Bursa „Ioan Zenembisi” - beneficiară, eleva Flavia Pascal; 

 Simpozionul Didactica Matematicii „Ioan Zenembisi”; 

 Concursului Naţional Interdisciplinar de chimie şi ştiinţe 

„Ioan Zgârciu”. 

 Școala de vară de diplomație și discurs public - un proiect al 

Asociației de părinți din C.N.P.R.: cinci zile de ateliere de 

comunicare empatică și de dezbatere publică, un atelier zilnic de 

infografie, cu invitați din domeniul diplomației și al comunicării; 

 Finalizarea procesului de renovare a etajului I din corpul 

principal al C.N.P.R.. 
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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. 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 
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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 Magnificul 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 bătrânețe. 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 

socotia, judecată pre direptate făcea”. 

Bibliografie: 

Leon Şimanschi (coordonator), Petru Rareş, Editura Academiei, Bucureşti, 

1978. 
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Misiunea și viziunea școlii 

 

Director, profesor Grigoruță ONICIUC 

Director-adjunct, profesor Ionela-Claudia JORA 

 

Motivarea permanentă a elevilor și siguranța că aici vor dobândi o 
pregătire de calitate, esențială pentru a asigura atingerea obiectivelor comune, 
prin valorificarea tradițiilor colegiului, dar și printr-o adaptare continuă la 
valorile unei societăți moderne și dinamice. 

Excelență prin asumarea tradiției ! 
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Valori și principii instituționale 
 

Viziunea asumată de către managementul Colegiului Național „Petru 

Rareş” promovează valori instituționale precum:  

• Excelența - un element de referință în toate demersurile întreprinse;  

• Personalizarea și asigurarea calității procesului educațional pentru toți 

beneficiarii și actorii implicați în procesul instructiv-educativ;  

• Flexibilitatea și adaptabilitatea - armonizarea obiectivelor şi strategiilor 

instituționale, dar şi a mentalităților şi atitudinilor comunității locale cu cerințele şi 

rigorile cadrului național și European;  

• Etica și integritatea - onestitate şi substanță în toate activitățile membrilor 

comunității școlare, transparență în tot ce ne propunem să realizăm; 

responsabilitate în concordanță cu misiunea profesiei şi standardele profesionale;  

• Cooperarea şi comunicarea - intra şi interinstituțională, locală, regională, 

națională și internațională;  

• Profesionalismul - în găsirea de soluții şi alternative la constrângerile 

inerente, de natură diversă, în concordanță cu misiunea profesiei şi standardele 

profesionale;  

• Educația pe toată durata vieții - pentru membrii comunității;  

• Echitatea  

• Competenţa profesională - personalul din Colegiul Național „Petru 

Rareş” manifestă deschidere către învăţare şi perfecţionare continuă, asigurarea 

calităţii şi urmărirea excelenţei;  

• Îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite beneficiarilor - Echipa 

managerială de la Colegiul Național „Petru Rareş” va urmări îmbunătăţirea 

continuă a serviciilor oferite prin:  

 evaluarea continuă a activităţii personalului angajat în Colegiul 

Național „Petru Rareş” pentru asigurarea profesionalismului, a 

calităţii şi a integrităţii;  

 consultarea tuturor actorilor implicaţi în procesul de educaţie (cadre 
didactice, elevi, părinţi, comunitatea locală) cu privire la toate 

demersurile care au în vedere creşterea calităţii serviciilor 

educaţionale;  
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 comunicarea eficientă şi sistematică cu reprezentanţii cadrelor 
didactice, a elevilor, părinţilor şi comunităţilor locale în vederea 

obţinerii informaţiilor relevante ce au legătură cu serviciile 

educaţionale oferite de instituţiile şcolare;  

 realizarea de rapoarte semestriale şi informarea publicului cu privire 

la activitatea Colegiului Național „Petru Rareş”, a stării 

învăţământului din Colegiu;  

 realizarea de parteneriate şi colaborarea cu instituţii similare din ţară 
şi din Europa, cu instituţii non guvernamentale, cu reprezentanţi ai 

autorităţilor naţionale, regionale şi locale;  

 compararea continuă a rezultatelor activităţii Colegiului Național 

„Petru Rareş” cu rezultatele altor instituţii similare din ţară şi din 

Europa;  

 implicarea personalului Colegiului Național „Petru Rareş” în 

programe de formare continuă, în proiecte europene şi în cercetare.  
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CURSURILE FESTIVE C.N.P.R. 
 

Cuvântul conducerii colegiului 
 

Dragi absolvenți ai Promoției 2018-2022, 

 

Ați venit în liceul nostru „boboci”, mândri că ați fost admiși la Colegiul 

Național „Petru Rareş”, unitate de elită a învățământului românesc și ați 

„înflorit” sub ochii noștri protectori, vigilenți, iubitori, dar și intransigenți, pentru 

că noi, dascălii voștri, am fost în cei patru ani și părinții, și prietenii și modelatorii 

sufletelor, minților și conștiințelor voastre! Ne-ați insuflat spiritul vostru tânăr, 

entuziast și ambițios și ne-ați responsabilizat cu idealurile voastre mărețe, pe care 

ni le-ați împărtășit în primul „extemporal la dirigenție”: „Vreau să fiu medic, 

inginer, astronom, farmacist, biolog, avocat, judecător, profesor, istoric, geograf 

etc.” 

Ce visuri mărețe, dar perfect realizabile prin efortul nostru comun, elevi și 

profesori deopotrivă! 

Dar viața ne pregătea marea surpriză a Pandemiei! Și voi și noi am suportat 

masca, învățământul online, vacanțele prelungite și neașteptate! 

Așadar, dragii noștri absolvenți, învingători în lupta cu Pandemia, cu 

sacrificii și curaj, cu tenacitate și cu un spirit inovativ specific vârstei voastre, dar și 

„Spiritului rareșist” de care sunteți împătimiți și cu care ne-ați „împătimit” și pe 

noi, cei care v-am stat alături, am reușit! Am înțeles cu toții că Școala cea mai bună 

e aceea în care vezi alături de tine sufletele care-ți sunt ca frații și surorile, cum 

spunea marele istoric Nicolae Iorga. Ne-au insuflat ambiție și curaj marile 

personalități care veghează cu spiritul lor aceste ziduri, de la Dumitru Almaș, 

Calistrat Hogaș ș.a. 

Generația absolvenților de astăzi înscrie 176 absolvenți, dintre care peste 

90% cu medii generale peste 9. 

Și anul acesta, mulți dintre absolvenți își cunosc deja universitățile unde au 

fost admiși, în țară sau în străinătate, la care au aplicat pe baza performanțelor 

școlare. 

În încheiere, aș dori să dau citire unor rânduri, pe care și voi le cunoașteți, 

cu speranța că vă vor inspira în traseul pe care urmează să-l parcurgeți:  

„Timpul vostru este limitat, așa că nu-l irosiți trăind în locul altcuiva. Nu 

fiți prinși în dogme, care înseamnă să trăiți cu rezultatele gândirii altor oameni. 

Nu lăsați zgomotul creat de opiniile altora să vă distragă de la vocea voastră 

interioară. Și cel mai important, aveți curajul să vă urmați inima și intuiția. Ele 

știu, cumva, ceea ce vreți să deveniți cu adevărat. Tot restul este secundar. Așadar, 

căutați în continuare! Nu vă opriți!”. (Steve Jobs) 

Succes! 

 



C.N. Petru Rareș  

 

 

20 

Cuvântul șefului de promoție 
 

Elevă Anna Angela PECHEANU 
Șefă de promoție la Profilul Real al Generației 2022 

 

 

Stimați domni directori, distinși domni profesori,  

iubiți părinți și dragi colegi, 

Este un sentiment deosebit și o mare onoare pentru mine să mă aflu astăzi 

aici, în fața dvs., din postura de șefă de promoție a generației 2018-2022. Deși cu 

toții am așteptat această zi cu ardoare, acum că ea a sosit, cred că vorbesc în 

numele tuturor colegilor mei când spun că parcă a venit neanunțată, ne la timpul ei. 

Ea încununează patru ani de liceu frumoși, dar, din păcate, fragmentați, atipici, din 

cauza pandemiei, generația noastră fiind privată de un traseu firesc al devenirii, de 

un parcurs obișnuit al vieții de licean și, până la urmă, de adolescent. 

Abia acomodați cu viața de liceu și proaspăt eliberați de titulatura de 

„boboci”, ne-am confruntat, apoi, cu aproape doi ani de școală online, care s-au 

aflat, din păcate și din cauze care nu au ținut de noi sau de cadrele noastre 

didactice, sub semnul adaptării forțate, al improvizației și chiar, după șocul inițial, 

al inerției și al apatiei. A urmat apoi clasa a douăsprezecea, în care, deși ne-am 

regăsit în format fizic, nu mai eram nici pe departe, nu ne mai era permis să fim, 

aceiași boboci fără griji de la începutul ciclului liceal. Deși fiecăruia dintre noi îi 

stătea gândul la altceva - bac, examene de admitere la medicină, informatică, 

politehnică ș.a.m.d., aplicații la facultăți prestigioase din Anglia, America, Olanda 

sau Germania, sau chiar pregătiri în vederea angajării din anul I de facultate, pot 

spune că a existat, totuși, ceva ce ne-a unit pe toți: acea presiune copleșitoare, acel 

gând înfiorător că viitorul nostru atârnă în totalitate de eforturile noastre din aceste 
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prea puține și prea scurte luni rămase, că un eșec acum ne-ar anula toată munca de 

până în prezent, că fiecare dintre noi ar trebui să știe deja cu exactitate ce vrea să 

facă în viață, pentru că, de acum, până la urmă, suntem cu toții adulți cu acte în 

regulă, care, începând cu această toamnă, vor fi pe cont propriu, departe de sânul 

cald, ocrotitor al familiei, care ne-a îndrumat în primii 18-19 ani de viață. 

Totuși, doar pentru că generația noastră a fost o generație Covid, nu 

înseamnă că vom rămâne drept încă o generație de sacrificiu, o generație la care nu 

a fost să fie… 

Iar legat de această mare tranziție, această desprindere de familiar ce ne 

așteaptă, care este, totuși, una firească, da, va fi greu, dar frumosul și autenticul nu 

se pot desprinde dintr-o existența facilă, statică, lipsită de provocări. Așa cum 

spunea odată Winston Churchill, „Pesimistul vede dificultate în fiecare 

oportunitate, iar optimistul vede oportunitate în fiecare dificultate”, iar noi trebuie 

să fim, acum, optimiști, încrezători că munca noastră din acești patru ani va fi 

răsplătită pe măsură în săptămânile dificile care urmează.  

În încheiere, țin să le mulțumesc cadrelor noastre didactice, pentru că ne-au 

îndrumat și ne-au înțeles mereu, colegilor mei, care m-au inspirat și care mi-au fost 

întotdeauna alături, cu care am legat prietenii, cu care am alcătuit un colectiv 

frumos, performant, divers, deși oarecum atipic pentru o clasa de mate-info, ținând 

cont că peste jumătate din colegii mei dau la medicină, dar și familiei mele: 

Părinților mei, cărora le datorez tot ce însemn astăzi, care mi-au fost și îmi 

sunt prieteni și care nu mi-au dat niciodată vreun motiv să cred că nu sunt destul 

pentru a realiza ce vreau să realizez sau pentru a fi cine vreau să fiu, 

Și bunicilor mei, care m-au susținut necontenit cu toată înțelepciunea și 

dăruirea lor și care mi-au făcut copilăria mai frumoasă, mai colorată și chiar mai 

firească, dat fiind că datorită lor am avut privilegiul de a-mi petrece primii ani în 

aer liber, în natură și nu în fața unor ecrane.  

Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să vă adresez scurt câteva cuvinte 

despre cel care a fost bunicul meu, Pozson Francisc, care, din păcate, ne-a părăsit 

de curând, dar mult prea devreme. A fost un DOMN, un suflet nobil, demn, special 

din toate punctele de vedere, o forță care ne-a ocrotit familia cu toată puterea ființei 

lui, un adevărat om de aur, după cum se numește și cartea sa preferată „Arany 

Ember”. Mă simt profund onorată să fiu, la rândul meu, șefă de promoție, la fel 

cum a fost și el, acum câțiva zeci de ani în urmă, atât la liceu, cât și la facultate, 

într-o vreme în care acest lucru însemna, cu siguranță, chiar mai mult decât 

înseamnă astăzi. 

Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă urez tuturor mult, mult succes la bac și 

la admiteri! 
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Elevă Mădălina Mihaela BEJENARU  
Șefă de promoție la Profilul Umanist al Generației 2022 

 

 

Stimați profesori, dragi absolvenți, 

Numele meu este Bejenaru Mădălina-Mihaela. Astăzi este una dintre 

ultimele zile în care pot afirma că sunt elevă în clasa a XII-a F.  

În lungi momente de autoanaliză, impuse de proximitatea finalului, mă 

întrebam ce am realizat în cei patru ani de liceu, pe lângă faptul că am reușit să 

acumulez media ce m-a adus astăzi în fața dumneavoastră. Însă nu am vrut nicicând 

să fie despre note, ci despre o cunoaștere propriu-zisă. M-am născut posedând o 

curiozitate patologică, venerând ideile din cărți, precum acel personaj din nuvela 

lui Pirandello, „O lume de hârtie". Trebuie să recunosc că, fără ajutorul direct al 

cadrelor didactice, aș fi rămas la un nivel superficial. Literatura, prima și marea 

mea dragoste, mi-a fost dezvăluită, precum ai decoji foițele unei cepe, în cadrul 

orelor de limba și literatura română, alături de doamna dirigintă, și al acelora de la 

Centrul de Excelență și de către doamna bibliotecară.  

În Rareș mi-am creat o identitate durabilă, m-am stabilizat și am 

metamorfozat mitul elevului mergând zâmbind spre școală în realitate. Cum să nu 

zâmbești când ești primit de nea Marin și de angajații care s-au ocupat necontenit 

de curățarea „spiritelor rele” din liceu? Am crezut mereu că voi rămâne simpla 

„fată cu trei degete", astfel cum mă autointitulasem în copilărie, însă au existat 

oameni care au crezut în mine: părinții mei, ce m-au susținut mereu, profesorii din 

gimnaziu, dintre care doi, cei mai dragi inimii mele, se află astăzi aici, și prietenele 

mele care de 15 ani îmi sunt alături.  
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Mi-am fructificat potențialul abia în liceu, din păcate. Lucidă, am 

conștientizat înclinația mea spre artă și spre cultură, alături de profesorii umaniști, 

și creativitatea ce-am interiorizat-o prea mult timp. Împreună cu echipa mea dragă, 

alcătuită de membri cu care am fundamentat o prietenie atemporală, am realizat 

piese de teatru, reportaje, dezbateri și benzi desenate. Mulțumesc că ați participat în 

toate proiectele mele ludice și mi-ați arătat ce înseamnă pasiunea, Andreea, Adrian, 

Ramona și colega mea de bancă, Dumitrița. Dacă vă întrebați care este secretul din 

spatele unei eleve de succes, acesta se află în colega sa de bancă extraordinară.  

Cadrele didactice mi-au oferit exemple și antiexemple pentru cariera mea 

viitoare. Am găsit modele în Rareș, care m-au făcut să realizez cât de mult îmi 

doresc să devin profesor, la rândul meu. Nu am cum să nu-l amintesc aici pe 

domnul Pompaș, care ne-a fost precum Mister Keating al clasei a XII-a F și sper să 

fie la fel pentru generațiile care ne succed.  

Am lăsat ce-i mai bun la final, astfel că doresc să-mi închei discursul 

realizând o ultimă confesiune de dragoste pentru colegii mei de clasă, utilizându-

mă de parafrazarea monologului final al lui Alexei Karamazov.  

„Dragii mei, în curând ne vom lua rămas-bun. Foarte curând am să părăsesc 

orașul și poate pentru un răstimp îndelungat. Și atunci va trebui să ne despărțim, 

dragii mei. De aceea să facem un legământ în fața C.N.P.R.-ului, în primul rând că 

n-o să-l uităm niciodată pe el și apoi că ne vom aminti pururea unul de altul. Și, 

orice s-ar întâmpla cu noi în viitor, chiar dac-ar fi să nu ne mai întâlnim douăzeci 

de ani de acum încolo, să ne amintim de clipele frumoase și de munca depusă 

împreună.” Vă mulțumesc fiecăruia dintre voi! Astăzi sunt o simplă reflexie a 

clasei a XII-a F, iar satisfacția mi-este deplină rostind acest lucru.  

Felicitări tuturor absolvenților, am trecut prin vremuri mai puțin plăcute și 

am descoperit o nouă școală, cea online, dar astăzi este dovada de netăgăduit a 

reușitei noastre! Mult succes în continuare! Mulțumesc tuturor pentru momentele 

acordate! 
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Elevă Ilinca SANDU  
Șefă de promoție la clasa a VIII-a Generația 2022 

 

 

Stimați profesori, stimați părinți, dragi colegi, 

 Avem bucuria de a fi împreună și de a sărbători sfârșitul gimnaziului, o 

perioadă dificilă din dezvoltarea unui om, la limita dintre copilărie și adolescență. 

Pentru noi gimnaziul a fost și mai greu: în martie 2020, lumea s-a oprit din mersul 

firesc, școala s-a închis și, pentru aproape doi ani, am fost copleșiți de o mare 

însingurare, chiar dacă participam la orele on-line. Am ales să urmăm cursurile 

Colegiului Național Petru Rareș. Poate că uneori am regretat, poate că uneori ni s-a 

părut greu dar sunt convinsă că dacă ar fi să o luăm de la capăt am face aceeași 

alegere. 

  Doamnă director, domnule director, știu că în acești ani ne-ați supravegheat 

pe noi, elevii dumneavoastră. Ați fost mereu aici  pentru a ne ajuta, a ne înțelege, a 

ne rezolva probleme și a ne facilita proiecte. Vă mulțumim pentru toate lucrurile 

bune pe care le-ați făcut pentru această generație. Doamna dirigintă, vă rog să mă 

iertați, nu am știut să scriu pentru astăzi un eseu complicat. Știu doar că trebuie să 

vă mulțumim pentru dragostea dumneavoastră, pentru căldura cu care ne-ați 

întâmpinat în fiecare zi de școală, pentru efortul de a ne învăța pe toți cum să 

pornim și cum să continuăm. Poate că nu ne vom aminti mereu de cele 9 tipuri de 

pronume. Dar sigur ne vom aminti că reflexiile sufletului  dumneavoastră ne-au 

mângâiat în acești ani.  
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 Doamnelor și domnilor profesori, ați fost martori ai momentelor noastre de 

bucurie și de îndoială. Știu că nu am fost întodeauna elevi exemplari. Vă mulțumim 

că ne-ați ajutat, că ne-ați înțeles și, mai ales, vă mulțumim că nu ați insistat să 

acumulăm informații neesențiale, deși erau prevăzute în programa școlară. Vă 

mulțumim tuturor celor care ne-ați însoțit în acești ani și care ați contribuit la 

realizările noastre. Această perioadă de gimnaziu nu a avut doar o dimensiune 

educațională. A fost și o mare aventură umană cu momente bune și momente grele. 

Important este că am ajuns cu fruntea sus la capătul acestei aventuri cu mulțumirea 

de a fi urcat câteva trepte spre nivelul următor.  

 Probabil că un șef de promoție trebuie să fie elevul perfect al școlii. Eu nu 

am fost. Îmi asum greșelile, stângăciile, absențele, întârzierile la ore sau în predarea 

unor proiecte. Se spune că a nu face rău e cel mai mare bine pe care poți să-l faci 

semenilor.  Știu despre mine că nu am încercat niciodată să fac un rău cu intenție și 

nu am încercat să rănesc, la rândul meu, nici chiar atunci când am fost rănită. 

  Noi suntem absolvenții clasei a VIII-a. Entuziasm, curiozitate, muncă, 

vitalitate: toate acestea au contribuit la obținerea diplomei de absolvire pe care o 

primim astăzi. Dragi colegi, prețuiți și această victorie din drumul vostru ! Am să 

închei cu un fragment dintr-o carte care mi-a plăcut foarte mult: „Cred că cel mai 

bun mod de a măsura cât am crescut în acești ani nu este în centimetri și nici măcar 

în media noastră generală. Cel mai important este ce am făcut cu timpul nostru și 

cu cine am stabilit conexiuni afective. Și ar trebui să facem o regulă de viață : să 

încercăm întotdeauna să fim puțin mai buni decât este necesar.”  
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Elev Traian BISTRICEANU 
Elevul cu cea mai mare medie la Profilul Real Clasa a XI-a 2022 

 

 

Stimați invitați, profesori, dragi absolvenți și prieteni, 

Primirea cheii succesului - simbol al cunoașterii și al idealurilor actualilor 

absolvenți - îmi face o mare onoare și mă inspiră să le calc pe urme. Îmi amintesc 

cu emoție cum treceam pragul liceului cu 7 ani în urmă, la începutul clasei a V-a, 

ușor speriat de toate zvonurile despre liceu. Îi admiram pe elevii mai mari, 

deoarece cunoșteau deja tainele vieții de „rareșist”, dar cel mai mult ne-au 

influențat cei cu doar un an mai mari decât noi, fiind primii care ne săreau în ajutor 

când întâmpinam orice fel de dificultate. În ciuda faptului că la început ezitam să 

intrăm în vorbă cu ei din pricina timidității, aceștia au devenit atât modele demne 

de urmat cât și prieteni, alături de care am crescut, am râs și ne-am dezvoltat ca 

persoane pe parcursul acestor 7 ani minunați. Țin să menționez și orele de sport 

petrecute împreună, în care mereu avea loc meciul de fotbal dintre cele doua 

generații. De asemenea, cum au fost alături de noi când eram în clasa a V-a, la fel 

ne-au ghidat cu 4 ani mai târziu, doar că de această data eram în postura de boboci.  

Astfel, dragi absolvenți, eu și colegii mei vrem să vă mulțumim atât pentru 

sprijinul acordat pe durata liceului cât și pentru momentele frumoase petrecute 

împreună, de care sunt sigur că vă veți aminti cu bucurie peste ani. 

Mai mult decât atât, în cei 12 ani petrecuți în băncile școlii, ați reușit să vă 

definiți pe voi înșivă și să vă stabiliți fundamentele vieții. Profesorii nu au fost doar 

formatori ai personalităților voastre, ci și prieteni. V-au înzestrat cu un bagaj 

considerabil de cunoștințe tehnice, artistice sau de altă natură, pregătindu-vă pentru 

provocările vieții. În ciuda faptului că ați petrecut probabil 2 dintre cei mai frumoși 

ani de liceu în pandemie (unul în fața monitoarelor) ați reușit să performați și să fiți 

uniți, făcându-vă mândrii profesorii, părinții, și cel mai important, pe voi înșivă. 

Finalmente, în numele clasei a XI-a vă felicit pentru tot ce ați realizat pe 

parcursul vieții de licean și vă doresc multă baftă la bacalaureat, la admiteri și să 

faceți mereu ceea ce vă place! 
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Elevă Elena Bianca AMOȘNEAGULUI  
Eleva cu cea mai mare medie la Profilul Umanist Clasa a XI-a 2022 

 

 

Bună ziua, 

Cu mii de emoții și cu sufletul plin de bucurie vă spun că din generație în 

generație transmitem această dorință a noastră de a excela, de a duce numele 

liceului nostru cât mai departe. De 152 de ani, Colegiul Național „Petru Rareș” 

este reprezentat de elevi foarte implicați în activitatea lor, care obțin rezultate 

deosebite, iar eu mă număr printre ei și acest lucru mă inspiră și mă motivează în 

fiecare zi să mă autodepășesc, să devin mai bună, mai informată, mai pregătită. 

Astăzi o altă promoție își ia „rămas bun” de la minunatul nostru colegiu, 

unde timp de patru ani au legat prietenii, au evoluat frumos acumulând experiențe 

noi, iar acum a sosit timpul ca fiecare să-și ia bagajul amintirilor și cunoștințelor 

apoi să pășească încrezători spre un alt capitol al vieții. Cu această ocazie, primim 

de la ei "cheia succesului" pentru a deschide la rândul nostru poarta realizărilor și a 

unui viitor înfloritor.  

Acum în fața dumneavoastră simt o emoție unică și îmi amintesc cu drag de 

prima zi în care am pășit pragul liceului, iar la întrebarea domnilor profesori despre 

așteptările mele de la cei patru ani pe care îi voi petrece aici am răspuns 

încrezătoare că doresc „să învăț mai mult și mai bine” lucru care s-a întâmplat, la 

fel cum se întâmplă  pentru fiecare elev ce pășește pragul colegiului nostru. 

Sunt onorată că mă aflu astăzi aici și în numele promoției viitoare  vreau să 

vă mulțumesc că parcursul vostru în acești ani de liceu reprezintă un model pentru 

noi, de asemenea vă promit că și noi vom încerca să fim un model pentru ceilalți, 

iar acum pe final vă doresc mult succes la examene și fie ca viitorul imaginat de 

voi să devină o frumoasă realitate!  

Mult succes și vă mulțumesc! 
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„Laudatio” Anna Angela Pecheanu   

Profesor Diogene MIHĂILĂ 

 

Încă din vremea gimnaziului, absolvit la Școala Generală nr.3 Piatra Neamț, 

Anna Pecheanu a simțit dorința și motivația de a aprofunda anumite  discipline, 

mai mult decât cerea programa școlară. La început,  curiozitatea de a afla ceva nou, 

de a ști mai mult și mai bine, a avut o formă „enciclopedică”, îndreptându-se către 

Chimie, Fizică, dar și Limba română, sau Istorie. Cu timpul, s-a cristalizat 

preferința către disciplinele reale:  Matematică, Fizică și Chimie, la care au apărut 

și primele rezultate notabile: La medaliile obținute an de an, din clasa a V-a până în 

clasa a VIII-a, la fazele naționale ale Olimpiadei de Matematică, s-au adăugat 

Premiul al II-lea la Concursul de Fizică „Phi”, Mențiune la faza națională a 

Concursului de Chimie „Raluca Lipan” în clasa a  VII-a, urmate de o calificare la 

etapa națională a Olimpiadei de Chimie în clasa a VIII-a. 

 Firea ambițioasă și competitivă, care a îndemnat-o întotdeauna să țintească 

„mai sus”, i-a călăuzit pașii, în anul 2018, la Colegiul Național „Petru Rareş”, 

unde dorința ei de perfecționare a primit îndrumare și sprijin din partea profesorilor 

acestei școli de elită. În această etapă a evoluției personale, se concentrează asupra 

pasiunii pentru Matematică, de unde au venit rezultate de excepție, concretizate 

prin calificări în fiecare an la fazele naționale ale  acestei discipline, până în clasa a 

XI-a, când a obținut primul loc, cu punctaj maxim, la etapa județeană și locul al 4-

lea, cu medalie de aur și calificare la baraj la etapa națională. 

Alături de aceste importante realizări  pe plan școlar, Anna a găsit timp și 

pentru Informatică, voluntariat la Olimpiada Internațională de Astronomie, pentru 

Seminariile online „Oxford for Romania”, pentru tenis, practicat din copilărie, 

pentru lecturi și călătorii, într-o îmbinare fericită a pasiunii cu performanța. 

 În Anna Pecheanu, șefa promoției 2022 - profil real - a Colegiului 

Național „Petru Rareş” se regăsesc cel mai bine cuvintele marelui matematician 

și filosof Solomon Marcus, care spunea: „Trebuie să înțelegem bine relația dintre 

competiție și educație. Scopul în educație nu este să fii primul… Accentul trebuie 

să-l punem pe satisfacția pe care o capătă un tânăr, atunci când descoperă 

răspunsul la o curiozitate personală. Ceea ce este esențial în educație este să 

reușești să înțelegi”.   
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„Laudatio” Mădălina Mihaela Bejenaru 

Profesor Elena NĂSOI 

 

Cu prilejul acordării titlului de Șef de promoție (2018-2022) elevei 

Mădălina Bejenaru de la clasa a XII-a F a Colegiului Național „Petru Rareș” 

Piatra Neamț. 

Mădălina Bejenaru a absolvit cursurile gimnaziale la școala „Dr. Emanuel 

Rigler” din comuna Ștefan cel Mare. În anul 2018 a fost admisă la Colegiul 

Național „Petru Rareș” cu media 9,32 obținută la Evaluarea Naţională. 

Mediile obţinute de Mădălina la sfârşitul fiecărui an şcolar au reflectat o 

preocupare constantă pentru autodepăşire dar şi pentru menţinerea unui nivel de 

pregătire care să justifice aceste medii. Astfel, în clasa a IX-a a obținut media 

generală 9,93, în clasa a X-a - 9,94 iar în clasa a XI-a și a XII-a - media 10. 

Parcursul educațional al Mădălinei conține și participarea la Olimpiada de 

Limba și Literatura Română unde s-a clasat pe primul loc la etapa locală din clasa   

a X-a. Din păcate, declanșarea pandemiei de coronavirus a determinat anularea 

următoarelor etape din acel an și apoi a întregii olimpiade în anul următor. Cu toate 

acestea, în clasa a XII-a Mădălina obține premiul al III-lea la etapa județeană a 

acestei olimpiade, răsplătind astfel pasiunea pentru literatură. 

Mădălina este astăzi șefa de promoție a unei generații care a parcurs o 

perioadă de încercări, de schimbări și de provocări ale căror efecte le va resimți 

după ce va fi încheiat această etapă din formarea sa. Pot însă afirma că mediile care 

au condus-o pe Mădălina către obținerea acestui titlu sunt cu atât mai importante cu 

cât demonstrează că, în orice condiții, școala trebuie să fie o prioritate, deoarece 

este una dintre cele mai trainice trepte ale evoluției spirituale. 

Sunt deosebit de încântată și de mândră să o felicit pe Mădălina pentru 

absolvirea Colegiului Național „Petru Rareș” și onorată să o prezint ca pe șefa de 

promoție din anul 2022. 
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Per aspera ad astra! 

Profesor dr. Melania-Elena ILIUȚĂ 

 

,,De fiecare dată când de îndoiești de cât de departe poți merge, amintește-

ți cât de departe ai ajuns! Amintește-ți toate lucrurile cu care te-ai confruntat, 

toate luptele pe care l-ai câștigat și toate fricile pe care le-ai depășit!” (Cristina 

Tudor - psiholog) 

Și nu au fost puține … mai ales în perioada aceasta! 

Pe data de 2 iunie 2022, în Sala de festivități a Colegiului Național ,,Petru 

Rareș”, a avut loc cursul festiv al clasei a VIII-a. După doi ani de pandemie, s-a 

reluat această tradiție, fiind un prilej de bucurie atât pentru absolvenți, cât și pentru 

mine, în calitate de dirigintă. Am pregătit împreună momente care s-au transformat 

în amintiri de suflet și ne-am bucurat alături de părinți și cadre didactice care au 

predat la această clasă în decursul celor patru ani.   

Activitatea a început cu punerea în scenă a unei scurte piese de teatru, care 

a evidențiat atmosfera gimnaziului și câteva momente care au rămas în amintirea 

elevilor acestei clase. Țin să precizez faptul că această promoție a avut copii nu 

doar foarte buni la învățătură, ci și extrem de talentați și preocupați de desfășurarea 

activităților cultural-artistice. Am transmis și eu un scurt cuvânt acestei promoții ce 

a fost destul de încercată, având în vedere faptul că am trecut împreună prin cei doi 

ani de pandemie care au adus schimbări majore:  

,,Așa cum toate poveștile încep cu ,,A FOST ODATĂ”, am să încep și eu 

astăzi povestea acestei generații de copii minunați.  Ați pășit în anul 2018 pe porțile 

acestui colegiu cu visuri mari, plini de ambiție, inițiativă și dorința de a urca pe cât 

mai multe trepte ale cunoașterii. Ați depășit probe, unele mai dificile, altele mai 

ușoare, avându-i alături pe profesorii ce v-au sprijinit. Ați crescut și v-ați maturizat!  

Veți spune că fiecare generație de absolvenți face asta și că discursul e 

repetitiv, însă eu cred că această generație este una a învingătorilor. Ați cunoscut 

parcursul firesc al școlii timp de aproape doi ani, după care a trebuit să vă adaptați 

perioadei speciale prin care am trecut cu toții. Timp de un an și jumătate ați fost 

supuși mai multor schimbări - învățământ on-line, hibrid, readaptare, schimbare …. 

iar la toate acestea aș adăuga frica, distanțarea, teama de necunoscut …  

Dar ați învins! ... Am învins împreună și astăzi suntem aici, bucurându-ne 

de această reușită. 
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Dragi absolvenţi, să aveţi încredere în voi şi să fiţi convinşi că ceea ce aţi 

realizat până în acest moment înseamnă enorm şi trebuie să vă dea încredere 

deplină în puterile voastre! Sunteți învingători și cred că ați realizat faptul că 

munca și studiul trebuie asociate și cu capacitatea de adaptare pentru a vă asigura 

succesul.  

În încheiere, doresc să vă felicit și să vă mărturisesc faptul că organizarea 

acestui moment atât de important îmi dă speranțe.... Am început împreună să 

scriem povestea promoției 2022, însă nu o vom încheia aici … EA RĂMÂNE 

DESCHISĂ ȘI VOI O VEȚI SCRIE CU FIECARE REUȘITĂ … !                                                            

Vă doresc să o scrieți cât mai frumos!” 

După acest moment, doamna director adjunct Claudia Jora a oferit diploma 

de onoare șefei de promoție Sandu Ilinca, felicitând-o pentru toate rezultatele 

obținute la olimpiade și concursuri în decursul celor patru ani. Eleva a ținut un 

scurt cuvânt, în care a împărtășit experiența ei de rareșistă, punctând momentele și 

activitățile importante care au influențat dezvoltarea ei. 

  A urmat citirea catalogului, iar elevii, emoționați, au urcat pe scenă și au 

primit diploma de absolvire și o mapă cu amintiri de suflet culese în decursul celor 

patru ani. S-au adus mulțumiri cadrelor didactice prin intermediul unui discurs 

rostit de șefa clasei, Mihăilă Anya: 

,,Stimați profesori, 

Au trecut patru ani de când acest colegiu ne-a primit cu brațele deschise. 

Încă mai țin minte începutul clasei a V-a. Aveam baloane agățate de scaune și 

stăteam cuminți în bănci, așteptând cu sufletul la gură ceva nou. Colegii, holurile 

lungi, terenul de sport, toate au fost elemente de noutate pentru noi, însă cel mai 

important rol în educația noastră și în ,,viața de gimnaziu" nu l-au avut nici tabla cu 

markere, nici mingea de baschet de la sala de sport. Cei mai importanți pentru noi 

au fost domnii profesori, care merită toate aplauzele noastre.  

Suntem recunoscători pentru tot efortul depus în a ne călăuzi și a ne învăța 

lucruri noi. Cu ajutorul dumneavoastră ne-am îndrăgostit de numere, litere, ecuații, 

date istorice și formule. Am prins gustul cunoașterii și am primit tot sprijinul 

necesar când am dorit să ne cultivăm pasiunea pentru învățat, fie prin concursuri și 

olimpiade, fie prin tot felul de activități, precum mersul la muzee și vizionarea unor 

documentare. Datorită muncii pe care ați depus-o, am rămas cu multe cunoștințe și 

cu diplome, de care ne vom mândri toată viața. Chiar și în mediul on-line, 

dumneavoastră v-ați străduit să faceți orele petrecute în fața calculatorului 

interesante.  

Acesta este un mesaj de mulțumire pentru toate lucrurile pe care le-ați făcut 

pentru noi. Vă suntem recunoscători pentru tot! Vă mulțumim pentru că ne-ați 
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ajutat și ați stat cu noi la bine și la greu, indiferent de situație. Cu ajutorul 

dumneavoastră, am încercat lucruri noi și interesante, pe care nu le vom uita. Vă 

mulțumim că ați fost îngăduitori și, chiar dacă uneori ne mai uitam caietul acasă 

sau veneam fără o temă, nu v-ați pierdut iubirea pentru noi. (…) Vă urăm doar 

bucurie, sănătate, zâmbete și voie bună!” 

Atmosfera festivă a continuat cu cuvinte adresate de către cadrele didactice, 

ce au evidențiat felul frumos în care acești copii au crescut. A urmat un cuvânt 

adresat părinților, rostit de eleva Serghei Cezara: 

,,Stimați părinți, 

Mă aflu astăzi aici pentru a vă mulțumi în numele clasei. Părinții, în 

adevăratul sens al cuvântului, sunt persoanele ce ne suportă zilnic și care sunt lângă 

noi când avem nevoie de ajutor în timpul vieții de copil, adolescent și chiar adult. 

În calitate de elevă, colegă și fiică, știu că părinții sacrifică pentru copiii lor 

lucrul cel mai scump în această lume, timpul. Mulțumesc că ne-ați ajutat la teme, la 

recapitularea lecțiilor despre Carpați la geografie, că ați scos poze pentru proiecte 

duminică seara și că ne-ați fost aproape la serbări, concursuri, olimpiade și alte 

activități în cadrul școlii.. Suntem extrem de recunoscători și sperăm că ne veți 

susține și în continuare. Am mai urcat o treaptă pe acest drum al vieții, am terminat 

gimnaziul! Ne vedem la liceu!” 

În final, emoțiile ne-au cuprins pe toți, însă ne-am bucurat de fiecare 

moment în parte. Ce a reprezentat acest curs festiv? 

Bucurie … Emoție … Neliniști … Lacrimi … Despărțire … Reușite … și 

… Un nou început! 
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Gânduri de absolvent 

 

Eleva Maria VERDEȘ, clasa a XII-a A 

 

Stimați profesori, dragi colegi,  

Sunt Verdeș Maria și mi-a fost încredințată imensa onoare de a-mi 

reprezenta clasa, a XII-a A (pentru cei care aveau dubii în legătură cu care era cea 

mai șmecheră clasă din liceu, acum știți - părerea mea umilă, dar pe deplin 

obiectivă).  

Așadar, ca reprezentantă a unei clase terminale, aș avea să vă transmit 

câteva ultime rugăminți. Am vrea să vă rugăm să nu puneți “Ani de liceu”, fiindcă 

l-am auzit toată viața, dar stârnește deodată în noi reacții diferite. Nu ne puneți să 

ne aruncăm tocile în aer fiindcă ar însemna să renunțăm la viața pe care am dus-o 

în ultimii 4 ani (inclusiv la gratuitatea la tren). Și aș vrea să vă rog să opriți timpul, 

măcar o secundă, fiindcă nu am apucat să ne luăm rămas-bun unul de la altul. Să-ți 

iei la revedere de la oameni cu care ai împărțit 10 metri pătrați pentru mare parte 

din adolescența ta nu e cel mai ușor lucru ... așa că poate ar trebui să cer mai mult 

timp...   

Dar, cum, în mod realist, nu există prea multe șanse ca dorințele să ni se 

împlinească, mi-ar plăcea ca, în schimb, să-mi permiteți să nu amintesc de domnii 

profesori care ne-au inspirat și motivat, profesorii care au făcut dificultățile acestor 

ani să merite și care sperăm că știu, indiferent de câte ori i-am supărat, că și-au 

câștigat stima și admirația noastră eternă, permiteți-mi să nu-i amintesc fiindcă noi 

îi vom pierde, iar liceul, în plus pe lângă ceasul nostru cu cuc, poate să îi păstreze. 

În schimb, ceea ce va pierde liceul suntem noi, așa că, strict pentru a-i face 

în ciudă, voi spune câteva cuvinte despre clasa noastră. Mi-am privit colegii timp 

de 4 ani devenind treptat persoanele care urmează să urce pe scenă în fața 

dumneavoastră, încrezătoare, perspicace și determinate. I-am văzut râzând și 

supărându-se, i-am văzut certându-se *tuse* argumentându-și civilizat punctele de 

vedere și luptând pentru a îmbunătăți lucrurile acolo unde le stătea în puteri. I-am 

urmărit pe parcursul acestui an muncind pe brânci pentru a ajunge acolo unde își 

doresc. Și poate câteodată drumurile lor sunt incerte, poate că visele lor par a fi în 

continuă schimbare, nu cred că înseamnă decât că pot urma posibilități infinite. 

Indiferent cât de neclar și imprevizibil este viitorul, sunt sigură că al lor va fi 

incredibil. Aș vrea să le urez “Succes”, deși știu că nu au nevoie. 

Așa că liceului ar trebui să-i pară rău după noi, iar noi ne vom conforma 

cursului firesc al lucrurilor și ne vom arunca tocile în aer...  
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Eleva Ema STAHIE, clasa a XII-a E 

 

Bună ziua stimați profesori, distinși părinți și dragi elevi! Doresc să încep 

prin a le aduce recunoștință persoanelor cărora sunt responsabile că astăzi ne aflăm 

în punctul în care suntem și am devenit persoanele aici-prezente. Cei care au stat în 

spatele nostru încă de la grădiniță, care ne-au susținut în tot ciclul învățământului, 

care ne-au dojenit atunci când a fost nevoie, care ne-au felicitat ori de câte ori am 

avut și cea mai mică realizare și cel mai important, mereu ne-au încurajat că putem 

și mai mult, aceștia au fost părinții, minunații noștii părinți. Vă mulțumim pentru 

toate sacrificiile făcute ca noi să ajungem astăzi aici.  

Și ei nu au fost singurii noștri îndrumători, putem spune că timp de 6 ore pe 

zi am avut și alți părinți. Dascălii acestui liceu au muncit zilnic cu noi ca să ne 

putem declara acum „mândrii absolvenți de Rareș”, indiferent de condițiile în care 

am fost siliți să învățăm. Există în acest liceu profesori care și-au dus munca la un 

alt nivel, care nu au fost interesați ca noi să fim pregătiți doar pentru bacalaureat 

sau să avem cunoștințele necesare pentru un 10, există profesori care ne-au pregătit 

pentru viață. Cred că asta este cea mai grea provocare a sistemului, dar unii au 

făcut ca acest lucru să pară un fleac, iar noi, fără să ne dăm seama, să fim demni să 

intrăm în societate. Să nu uităm cât de greu este să lucrezi cu sute de copii, să treci 

prin zeci de generații, ce vin după sine cu propriile schimbări, iar îndrumătorii 

noștri au trebuit să se adapteze mereu la acestea. Cu toată sinceritatea, vă 

mulțumim și vă asigurăm că vom fi veșnic recunoscători pentru munca depusă.  

Să nu uităm totuși că astăzi este despre noi, că ne-am educat să celebrăm 

faptul că am reușit cu deplin succes să absolvim cele 12 clase. Vă pot garanta 

faptul că sunteți cei mai buni, că veți face față cu brio și examenelor care vin și că 

vă veți găsi cu toții un loc, veți ajunge acolo unde trebuie să fiți, doar aveți 

încredere în voi. Bucurați-vă de anii ce vin mai mult decât oricare altă perioadă a 

vieții, aveți grijă la deciziile pe care le luați și orice s-ar întâmpla, nu disperați. 

Construiți-vă viitorul așa cum vă doriți, fără să vă puneți singuri piedici. Aveți grijă 

de voi!  

Vă mulțumesc și vă doresc să aveți o zi minunată în continuare! 
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Elev Alexandru GAMAN, clasa a XII-a B 

 

Stimată Doamnă Director, doamnelor și domnilor profesori, dragi colegi, 

părinți, bunici și prieteni.  

Aș dori să încep prin a mulțumi în numele clasei a 12-a B, doamnelor și 

domnilor profesori pentru experimentele cu lampa cu ultraviolete făcute pe holurile 

școlii alături de doamna profesoară de fizică deoarece radiațiile respective sunt 

nocive și nu aveam voie să ne apropiem de ele, pentru job interview-ul făcut la ora 

de istorie, dar și pentru faptul că oficial putem fi proprii noștri doctori mulțumită 

doamnei profesoare de biologie.  

Am plecat de la a face cunoștință cu o pisică  ce s-a furișat timidă pe 

geamul laboratorului de informatică, la fel cum și noi  veneam la oră timizi și 

speriați să nu fim cumva trimiși la ascultare pe insulă la câte un quiz sau o 

problemă de baze de date, și am ajuns până la a gusta din cele mai bune caramele 

aduse din Franța de către doamna profesoară de chimie.  

Iar acum pentru colegii mei, cu toate că multă lume a mai spus asta înaintea 

mea, am sa o spun și eu:’ viața nu are limite’. Da, așa e, există reguli și o anumită 

ordine a lucrurilor în lumea asta, dar, ca în orice alt joc, cine înțelege și știe bine 

cum funcționează acele reguli, limitele și le poate impune doar el însuși… și astfel, 

am face bine să dăm tot ce avem mai bun din noi ca la final să ne uitam în urmă și 

să putem spune că … mai bine de atât, nimeni nu ar fi putut. 

În final, în calitate de elev al acestui liceu doar pentru ultimii doi ani 

deoarece sunt printre copiii noi în școală, pot spune că acest colectiv m-a făcut să 

simt că mă aflu în locul potrivit.  

Vă mulțumesc! 
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OAMENII COLEGIULUI 

 

Datele din documentele școlare au fost întocmite de Serviciul Secretariat: 

Secretar-șef: Claudia Magdalena ROŞU 

Secretar: Valerica MAREȘ 

 

Conducerea Colegiului 

 

Directorii liceului 
 

 Prof. Grigoruță ONICIUC, profesor de fizică - director al Colegiului de la 

10 ianuarie 2022, 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 14 

septembrie - 22 decembrie 2021. 

 

 Prof. Ionela-Claudia JORA - profesor de limba engleză - director adjunct al 

Colegiului de la 10 ianuarie 2022, 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 14 

septembrie - 22 decembrie 2021. 
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Consiliul de administraţie în anul şcolar 2021 – 2022 

 

 Preşedinte - prof. Grigoruţă Oniciuc - director 

 Membru  - prof. Jora Ionela Claudia - director adjunct 

 Membru - prof. Veiss Aloma-Maria - reprezentant cadre didactice 

 Membru - prof. Drexler Dorina Luminița - reprezentant cadre 

didactice 

 Membru - prof. Grigori Mirela-Cristina - reprezentant cadre 

didactice 

 Membru - prof. Mitrea Loredana - reprezentant cadre didactice 

 Membru - Postolică Irina - reprezentant primar 

 Membru - Ivanov Diana - reprezentant consiliul local 

 Membru - Novac Marius Gruia - reprezentant consiliul local 

 Membru - Poețelea Nicoleta - reprezentant consiliul local 

 Membru - Onțanu Ioana - reprezentant părinţi 

 Membru - Strătilă Șerban - reprezentant părinţi 

 Membru - Maciujec David - reprezentant elevi 

 Observator - prof. Grigoraş-Popa Gheorghe - lider de sindicat 

 Secretar al Consiliului de administrație - prof. Vaculik Livia-

AnneMarie 
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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 CEORAP ANA-GEORGIANA 
Limba şi literatura 

română 
S II 

3 ILIUŢĂ MELANIA 
Limba şi literatura 

română 
D DR 

4 IORDĂCHESCU LUCIAN 
Limba şi literatura 

română 
T DR 

5 NĂSOI ELENA 
Limba şi literatura 

română 
T I 

6 PISTOL DANIELA-LILIANA 
Limba şi literatura 

română 
T I 

7 AFLOAREI CAMELIA Limba engleză T I 

8 BURSUC ADINA Limba engleză T I 

9 JORA CLAUDIA IONELA Limba engleză T I 

10 MACOVEI SVITLANA Limba engleză S II 

11 GRIGORI MIRELA-CRISTINA Limba franceză T DR 

12 BOGHIAN IOANA CĂTĂLINA Limba franceză T I 

13 MITREA LOREDANA Limba franceză T I 

14 ANDREI ELENA-IONELA Limba latină D I 

15 CAIA GEORGIANA Matematică D I 

16 COZMA IOAN-IRINEL Matematică T I 

17 GRIGORIU COSTICĂ Matematică T I 

18 IRIMIA ELENA GENOVEVA Matematică T I 

19 SANDOVICI ADRIAN-VALERICĂ Matematică T DR 
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20 VACULIK LIVIA-ANEMARIE Matematică T I 

21 FRENŢI MARIANA Fizică T I 

22 ILIE AIDA Fizică D I 

23 ONICIUC GRIGORUŢĂ Fizică T I 

24 SECARĂ CRISTINEL Fizică T I 

25 IONICĂ FLORICA Chimie T DR 

26 SFETCU FLORENTINA Chimie S I 

27 VIŞAN MIHAELA Chimie T I 

28 ACATRINEI IONELA-LOREDANA Biologie D II 

29 GORAŞ ANA-CRISTINA Biologie T I 

30 VEISS ALOMA-MARIA Biologie T I 

31 IACOB ALEXANDRU Geografie T II 

32 MAGDALINA ELENA-SIMONA Geografie T DR 

33 DREXLER DORINA-LUMINIŢA Istorie T DR 

34 IACOBAN SONIA Istorie S I 

35 MĂRIUŢA IOANA-CARMEN Istorie T I 

36 POMPAȘ ȘTEFAN SILVIU Istorie T II 

37 HUȚU-AILOAEI SIMONA-LORICA Socio-umane D I 

38 NEGRU ELENA DANIELA Socio-umane T I 

39 NEGRU TEODOR Socio-umane T DR 

40 ALEXANDRESCU MANUELA Religie T I 

41 MIHĂILĂ DIOGENIE Religie T I 

42 RUSU RALUCA Educaţie plastică T I 

43 BOTEZ ADRIANA Educaţie muzicală T I 

44 STĂNICĂ CĂTĂLIN HARALAMBIE Educaţie muzicală S II 

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

47 SMARANDA LĂCRĂMIOARA Educaţie tehnologică T I 

48 DUNĂRE MIHAELA-MARILENA Informatică T I 

49 MAREŞ CARMEN Informatică T I 

50 OLARU LIVIU-CONSTANTIN Informatică T I 

51 VORNICU RAMONA Psiholog T I 

 

 

Personal didactic auxiliar 

Nr. 

Crt. 
Numele şi prenumele Funcţia 

1 ROŞU CLAUDIA MAGDALENA Secretar şef 

2 MAREŞ VALERICA Secretar 

3 ALBU-IACOB FLORIN DANIEL Analist programator 

4 MIRON EVELIN CRISTIAN Informatician 

5 VICOL DIANA Administrator financiar (Contabil şef) 

6 LUCA  MARIA Administrator de patrimoniu 

7 UDILĂ ANIŞOARA Administrator de patrimoniu 

8 POPA  ELENA Bibliotecar 

9 BOŢU MARIA Laborant 

10 COVĂTARU  MARCEL-SEBASTIAN Laborant 
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Personal nedidactic 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Funcţia 

1 AILINCĂI DANIELA  MARIANA Îngrijitor 

2 APOSTOAEI CLAUDIA Îngrijitor 

3 ASMARANDEI ELENA Îngrijitor 

4 CHITEALĂ ELENA Îngrijitor 

5 DUMITRU AURORA Îngrijitor 

6 IRIMIA LUMINIŢA Îngrijitor 

7 ŞENDREA ŞTEFANA Îngrijitor 

8 ZABRAC LILIANA Îngrijitor 

9 TELEUCĂ ANDREEA VASILICA Îngrijitor 

10 BEŢA PETRE Muncitor/Fochist 

11 OANCEA COSTICĂ Muncitor/Fochist 

12 ŢEPEŞ-BOBESCU GAVRIL Muncitor/Fochist 

13 COZMA GHEORGHE Muncitor 

14 BEȚA ELENA Muncitor 

15 NISTOR MARIN Paznic 
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Comisii Permanente 

 

Catedra de Limba şi literatura română 

 prof. Năsoi Elena - şef catedră 

 prof. Costea Monica 

 prof. Iordăchescu Lucian 

 prof. Pistol Daniela-Liliana 

 prof. Iliuţă Melania 

 prof. Ceorap Ana-Georgiana 

 

Catedra de Matematică 

 prof. Vaculik Livia-Anemarie - şef catedră 

 prof. Grigoriu Costică 

 prof. Irimia Genoveva Elena 

 prof. Sandovici Valerică-Adrian 

 prof. Cozma Ioan Irinel 

 prof. Caia Georgiana 

 

Comisia metodică de Biologie şi Geografie    

 prof. Veiss Aloma-Maria - şef comisie metodică 

 prof. Goraş Ana-Cristina 

 prof. Acatrinei Ionela Loredana 

 prof. Iacob Alexandru 

 prof. Magdalina Elena Simona 

 

Comisia metodică de Fizică şi Chimie   

 prof. Ionică Florica - şef comisie metodică 

 prof. Oniciuc Grigoruţă 

 prof. Moroșanu Ana-Cezarina 

 prof. Secară Cristinel 
 prof. Frenţi Mariana 

 prof. Ilie Aida 

 prof. Vişan Mihaela 

 prof. Sfetcu Florentina 

 

Comisia metodică de Istorie, Socio-Umane şi Religie   

 prof. Drexler  Dorina-Luminiţa - şef comisie metodică 

 prof. Iacoban Sonia 

 prof. Măriuţa Ioana Carmen 

 prof. Pompaș Ștefan Silviu 

 prof. Alexandrescu Manuela 

 prof. Mihăilă Diogenie 

 prof. Negru Elena Daniela 
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 prof. Negru Teodor 

 prof. Huțu-Ailoaei Simona-Lorica 

 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  

 prof. Bursuc Adina 

 prof. Afloarei Camelia 

 prof. Macovei Svitlana 

 prof. Mitrea Loredana 

 prof. Boghian Ioana Cătălina 

 prof. Andrei Elena Ionela 

 

Comisia metodică de Educaţie fizică şi Arte   

 prof. Grigoraş-Popa Gheorghe - şef comisie metodică 

 prof. Forman Dan 

 prof. Rusu Raluca 

 prof. Botez Adriana 

 prof. Stănică Cătălin Haralambie 

 

Comisia metodică de Informatică şi Educaţie tehnologică   

 prof. Olaru Liviu-Constantin - şef comisie metodică 

 prof. Mareș Carmen 

 prof. Dunăre Mihaela-Marilena 

 prof. Smaranda Lăcrămioara 
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Consiliul școlar al elevilor 
Sinteza activităților din mandatul 2021 - 2022 

 

Începutul noului mandat ne-a prins cu Zilele Liceului bătând la ușă, așa că 

prima activitate organizată a fost dedicată acestui eveniment special. Pentru început 

am continuat tradiția prin depunerea de coroane la locurile de veci ale părinților 

fondatori ai colegiului, Ion Negre, Calistrat Hogaș și Mihai Stamatin. Apoi, pentru 

că elevii sunt ceea ce definesc colegiul, ne-am asigurat că-i vor putea simți spiritul 

prin mai multe activități printre care se numără concursuri sportive, marșul 

simbolic cu torțe și am asistat alături de voluntari la tot programul festiv dedicat 

împlinirii a 152 de ani de atestare documentară a colegiului.  

               

După un început ambițios, sărbătorile de iarnă deja își făceau simțit spiritul, 

iar odată cu această perioadă, bobocii și rățuștele și-au dorit să iasă în evidență prin 

talentele și carisma lor. Astfel, după un an de pauză, am reluat tradiția Balului 

Bobocilor și cel al Rățuștelor, unde elevii au arătat că sunt carismatici, activi și 

plini de viață, în ciuda dificultăților pandemice. Și bineînțeles, nu puteam încheia 

acest sezon festiv fără o serbare de Crăciun și tradiționalul concurs al 

decorațiunilor din clase.  
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Odată cu noul an, ne-am reîntors cu forțe proaspete și dorință de muncă. 

Cum luna februarie este dedicată îndrăgostiților, le-am pus la dispoziție elevilor un 

mod de a-și arăta aprecierea pentru colegii și colegele lor printr-un trandafir și un 

mesaj, anonim sau nu. Din păcate această perioadă a marcat începutul unei enorme 

tragedii pentru locuitorii Ucrainei, astfel că alături de Crucea Roșie și elevii 

colegiului am reușit să-i ajutăm pe cei veniți în căutarea unui adăpost. 

Consiliul a adus ajutoare și la organizarea Olimpiadei Naționale de 

Matematică, care s-a desfășurat la Piatra-Neamț în acest an. Dar una dintre cele mai 

de amploare activități organizate a fost Ziua Porților Deschise unde elevii din 

ultimul an al gimnaziului au putut înțelege ce înseamnă să fii elev al colegiului. 

Alături de colegii noștri care i-au ghidat, le-au prezentat diferite activități științifice 

și artistice sau le-au explicat ce înseamnă sa fii alături de noi, am reușit să 

convingem noua generație că această școală este locul pe care și-l doresc. 

 

Nici pe perioada verii munca noastră nu a încetat, fiind prezenți în 

organizarea Școlii de vară Diplomație și Discurs Public, unde elevii au explorat 

spațiul diplomatic și european alături de ambasadori, avocați și ghizi pentru 

dezvoltarea unui discurs convingător și coerent.  

Activitatea ce a marcat finalul mandatului a fost procesul electoral, unde am 

predat ștafeta noii generații de tineri, la fel de ambițioși, carismatici și puși pe 

treabă așa cum am fost noi. Ne-am dorit întotdeauna să lăsăm ceva memorabil în 

urma noastră și să fim convinși că am reușit să-i sprijinim cu adevărat pe toți elevii 

liceului.  

Și în final, ținem să menționăm că acest consiliu, format din Mircea 

Verdeanu (președinte), Tudor Bărbieru, Bianca Irimia, Smaranda Sturzu-Cosma 

(vicepreședinți) și Theodor Lupașcu (secretar), nu ar fi reușit toate acestea fără 

voluntarii implicați și elevii curioși ai acestui liceu, cale pe care dorim să le 

mulțumim că au fost alături de noi pe parcursul acestui traseu. 

- Echipa CȘE- 
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Alături de copii în drumul spre succes 
Asociația de Părinți 

„Petru Rareș” Piatra Neamț 

 

Implicarea familiei în activitatea școlară și extrașcolară are o puternică 

influenţă atât în adaptarea şcolară, în obținerea de performanţe şcolare cât și în 

reuşita profesională a copilului. 

Pe 27 ianuarie 2015, Asociația a primit personalitate juridică prin hotărâre 

judecătorească și a fost înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor din 

România. 

În anul 2021 a fost ales un nou Consiliu Director, compus din 5 membri, 

pentru o perioadă de patru ani. 

Scopul nostru este dezvoltarea educațională, economică și socială a 

comunității 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 si-a propus să desfășoare acțiuni în special pe plan 

educațional. 

Activități desfășurate în perioada 2021 - 2022 

1. Susținerea performanței școlare 

 Recompensarea elevilor cu rezultate școlare deosebite prin contribuția la 

premierea de sfârșit de an. 

 Susținerea organizării Olimpiadei Naționale de matematică. 

2. Susținerea activităților extrașcolare 

 Contribuție pentru amenajarea intrării sălii de sport.  

 Sprijin financiar pentru proiectul “Curtenii lui Ștefan cel Mare și Garda de 

Onoare la Curtea Domnească”. 

 Sprijin  pentru organizarea Cursului festiv al absolvenților claselor a XII-a 

promoția 2021. 

 Contribuție pentru susținerea echipei “NEVES” medaliată cu aur la concursul 

internațional NASA- SUA. 

 Sprijin financiar pentru dotarea sălii de festivități a colegiului. 
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Conducere 

 Consiliul Director (5 membri: președinte, vicepreședinte, responsabil financiar, 

secretar, membru). 

 Adunarea Generală (constituită din toți membrii asociației) 

 Cenzorul (ales de Adunarea Generală pentru 2 ani) 

      Proiecte 2021 - 2022 

Proiectul: „Școala de vară de diplomație la Colegiul Național „Petru Rareș” - 

ediţia 1 

Durata proiectului: 12 iunie 2022 – 31 august 2022. 

Bugetul proiectului: 11.000 lei, din care 10.000 lei finanțare nerambursabilă de la 

Municipiul Piatra Neamț. 

Scopul proiectului îl reprezintă educarea copiilor din Colegiul Național 

„Petru Rareş” din Piatra Neamț în conformitate cu legile colaborării interstatale 

internaționale, cu  valorile şi principiile eticii internaționale, pe baza cunoașterii 

legilor de funcționare a principalelor organisme internaționale (UE, Parlamentul 

European, Comisia Europeană, Ambasadele și Consulatele României în 

străinătate), prin practica discursului relațiilor internaționale în limba română și în 

limbi străine, pentru dobândirea unor competențe în domeniul relațiilor europene și 

internaționale (cu precădere pentru elevii care au în vedere să îmbrățișeze o carieră 

diplomatică, de funcționari internaționali, de studenți în științe politice). 

 Obiectivele proiectului:  

1. Organizarea unor sesiuni de formare și conferințe cu elevii pe teme de istoria 

diplomației românești; 

2. Prezentarea structurilor instituționale de reprezentare a României în străinătate; 

3. Desfășurarea unor ateliere interactive de dezbateri pe teme alese de formatori 

pentru elevii interesați din Colegiul Național „Petru Rareş”, Piatra Neamț; 

4. Dobândirea de către elevi a unor abilități de exprimare a unei gândiri explicite, 

construită după scheme logice, în limba maternă sau limba engleză/franceză; 

5. Practicarea unor strategii de comunicare, a schemei de discurs care să convingă 

auditoriul; 
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6. Antrenarea intensivă a elevilor în schimbul de idei, pentru apărarea unui punct 

de vedere, în refuzul compromisului, în contexte culturale și instituționale 

variate; 

7. Organizarea unui târg de oferte de promovare a comunității locale ca viitor 

ambasador/consul,  Fii ambasadorul comunității tale locale!;   

8. Promovarea fair-playului şi dezvoltarea trăsăturilor pozitive ale caracterului şi 

personalităţii copiilor cu privire la combaterea discriminării şi a violenţei de 

orice natură în comunicare; 

Prin toate activitățile desfășurate ne dorim să contribuim la identificarea și 

punerea în practică a tuturor oportunităților de colaborare între părinți, colectivul 

colegiului și elevi pentru desfășurarea în bune condiții a activităților școlare și 

extra-școlare. 

Contact : 

Tel. 0743 872 589 - Ioana Onțanu, președinte 

Email: parintiasociatiepetrurares@gmail.com 

Adresa: Str. Ştefan cel Mare, nr. 4, Piatra Neamț, Neamț (Colegiul Național 

„Petru Rareş”) 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:parintiasociatiepetrurares@gmail.com
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Biblioteca în anul şcolar 2021 - 2022 

Bibliotecar Elena POPA 
 

Oricât de ocupat ai fi, trebuie să găsești timp ca să citești. 

           Altfel vei capitula în fața ignoranței.  

        (Confucius) 

Cu toată  amploarea pe care a luat-o digitalizarea, cartea tipărită a rămas şi  

va rămâne, cred eu, multă vreme prietena celor împătimiţi de lectură. 

Cartea a fost, este şi va fi învăţătorul care ne conduce pe drumul cunoaşterii. 

Se spune că sfârșitul lumii va veni, nu acum când marile puteri se înarmează până 

în dinţi şi se ameninţă unele pe altele cu nucleara, ci atunci când vor dispărea 

cărţile. 

 

Pentru anul școlar 2021 - 2022, nu mi-am propus să fac un bilanț al 

activităților. Voi prezenta doar câteva din acțiunile mai importante. 

 Valori bibliofile în bibliotecile școlare din județul Neamț.  

 

Activitate desfășurată în data de 22 octombrie - de Ziua Internațională a 

Bibliotecilor Școlare, sub egida Asociației Bibliotecarilor din România. Au fost 

prezentate la această activitate: Albina Românească - gazetă politico-literară, 

primul ziar în limba română din Moldova care a apărută la Iași în luna iunie 1829, 

sub redacția lui Gheorghe Asachi; prima ediție a revistei Dacia Literară apărută la 

Iași în luna ianuarie 1840 sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu; prima ediție din 

„Scrisori către Vasile Alecsandri” de Ion Ghica; o Evanghelie slavă (apărută, 

probabil, la sfârșitul secolule al XVII-lea) și multe alte publicații din secolul al 

XIX-lea aflate în colecțiile bibliotecii Colegiului Național „Petru Rareș”. 



C.N. Petru Rareș  

 

 

50 

           

 Texte din revista enciclopedică populară ”Albina” - apărută la 5 octombrie 

1897, citite și comentate de elevii clasei a IX-a A în cadrul activităților 

organizate la zilele școlii. 

 

                

 Ziua Culturii Naționale, 172 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. 

 

Activitate desfășurată la Biblioteca G.T. Kirileanu cu o multitudine de 

manifestări consacrate evocării celui supranumit Poetul Nepereche, vineri, 14 

ianuarie 2022. Au recitat din lirica eminesciană  și elevi ai Colegiului Național 

„Petru Rareș“ Piatra-Neamț: Ana-Maria Lulea (clasa a X-a C), Denisa Iftime 

(clasa a IX-a F), Daria Laca (clasa a IX-a A), Iustina Codreanu (clasa a XI-a F), 

Eduard Acatrinei (clasa a IX-a F). Coordonatorii acestora au fost Ioana Popa (clasa 

a XI-a F), Emilia Pepene (clasa a XI-a C) și bibliotecar Elena Popa. 
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 15 februarie 2022 - Ziua Națională a Lecturii. Activitate de promovare și 

încurajare a cititului. Elevi din clasa a X-a, sub îndrumarea doamnei prof. 

Ana-Georgiana Ciorap au dat citire unor povestiri scrise de ei înșiși. 

 

 Să ne amintim de Nichita Stănescu - omagiat la biblioteca G.T. Kirileanu. 

 

 31 martie 2022 - O atrăgătoare evocare și un frumos îndemn la lectură au 

fost susținute de prof. dr. Olimpia Magda Iftimie. Au fost prezenți elevii 

clasei a XI-a E. A recitat eleva Daria Pintilie. 

       

 13-14 mai 2022  - Ziua porților deschise și noaptea muzeelor. 

Au avut loc activități de prezentare a bibliotecii elevilor de clasa a VIII-a 

veniți în vizită. Pentru Noaptea muzeelor, în holul bibliotecii, a fost organizată o 

expoziție de carte din secolele 18-19, și o expoziție cu aspecte din viața școlii. Au 

fost expuse primele anuare și primele reviste ale Colegiului Național „Petru 

Rareș”. Au prezentat elevii:Ana Maria Epatatei, Iustina Codreanu, Andreea Tiran 

şi Ştefan Măriuţa din clasa a XI-a F.  
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 Închei prezentarea cu Excursia  în Bucovina.  

Una dintre cele mai frumoase activități, organizată de doamna prof. Monica 

Costea și de elevii clasei a X-a B. Am văzut locuri minunate, încărcate de istorie și 

tradiție românească. Am vizitat Muzeul Oului din Vama - Bucovina, cel mai mare 

muzeu de acest gen din România, unic în lume prin modul de organizare şi prin 

valoarea exponatelor. Am fost cazați la o frumoasă pensiune aflată  în mijlocul 

codrului, unde totul era aranjat în stil tradițional (mai puțin piscina și cabinele de 

duș cu hidromasaj…) și unde, desprinși parcă dintr-o poveste, pășteau împreună un 

cal, un struț și-un măgar. 

Astfel biblioteca, împreună cu bibliotecarul ei, au luat parte în anul acesta la 

viața complexă a Colegiului nostru. 
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Dotarea Cabinetului școlar de Consiliere 
Psihopedagogică al Colegiului Național „Petru Rareș” 

Profesor consilier Ramona VORNICU 

 

Pe lângă activitatea specifică de consiliere individuală și de grup, la clasă și 

în cabinet, anul școlar trecut a adus o nouă și utilă oportunitate de autocunoaștere. 

Experiența de 14 ani de lucru cu sute de elevi în cabinet, precum și specificul 

activităților de consiliere individuală psihopedagogică, impun evaluarea elevilor 

din punct de vedere al dezvoltării și sănătății mintale, al aptitudinilor cognitive, al 

personalității, pentru a putea veni în sprijinul scopului pe care îl are școala – 

dezvoltarea unei personalități sănătoase și armonioase. Un sprijin absolut necesar 

în acest scop în activitatea de consiliere îl constituie și folosirea unor instrumente 

profesionale de evaluare psihologică. În acest sens, achiziția în anul școlar trecut a 

Platformei computerizate de evaluare psihologică PEDb, reprezintă un mare 

câștig pentru actualii și viitorii elevi ai Colegiului Național „Petru Rareş”. 

Platforma PEDb este un soft de teste psihologice, un produs computerizat și/sau 

creion-hârtie, care are ca scop evaluarea nivelului de dezvoltare neuropsihologică, 

al aptitudinilor cognitive, temperamentului/ personalității, intereselor și valorilor, 

al aspectelor ce țin de sănătatea mintală, al strategiilor de învățare. 

Platforma PED
b
 este o aplicaţie software ce integrează 55 de teste psihologice 

computerizate şi resurse, pentru grupa de vârstă 7 - 19 ani, deosebit de utile pentru: 

 evaluarea, prevenţia şi remedierea problemelor de sănătate mintală; 

 consilierea psihologică; 

 orientarea şcolară şi profesională la copii şi adolescenţi. 
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Printre beneficiile oferite de utilizarea acestei Platforme, sunt și 

următoarele: 

1) Evaluarea copilului atât prin intermediul părintelui, cât și prin intermediului 

profesorului psiholog (evaluare multi-method, multi-informant); 

2) Cotarea automată a răspunsurilor; 

3) Generarea a patru tipuri de rapoarte psihologice (raport evaluare curentă, raport 

evaluare longitudinală, raport potrivire post, raport posturi potrivite); 

4) Stabilirea procentului de potrivire a profilului aptitudinal al unui copil/ 

adolescent cu cel cerut de o anumită ocupație (raport potrivire post); 

5) Generarea unui clasament cu cele mai potrivite ocupații în funcție de profilul 

aptitudinal (raport posturi potrivite). 

 

Resursele de intervenție de care dispune platforma includ: 

 exerciții de dezvoltare a strategiilor de studiu, rezolvare de probleme, 

asertivitate, competente emoționale, sociale, de memorie; 

 dicționar de termeni psihologici; 

 texte si resurse de specialitate utile psihologului, părintelui și cadrului 

didactic. 

Pe lângă acestea, pachetul testului mai conține broșuri cu itemi SMALSI, foi de 

răspuns și șabloane de cotare, teste creion-hârtie, fişe de răspuns pentru testele de 

evaluare a dezvoltării, caiete de răspuns pentru testele de evaluare a dezvoltării.  

Platforma PEDb este un instrument profesional de evaluare psihologică la 

înălțimea standardelor de educație ale Colegiului Național „Petru Rareş”, potrivit 

pentru elevi motivați care caută excelența școlară, dezvoltarea personală și succesul 

profesional. 
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Planul de școlarizare pentru anul școlar 2021 - 2022 

  

Gimnaziu 

 

Clasa V VI VII VIII Total 

Număr de clase 1 1 1 1 4 

Număr de elevi 29 32 35 35 131 

 

Liceu 

 

Profil 

Sp
e

ci
al

iz
ar

e
 IX X XI XII 

nr. 

cls. 

nr. 

elevi 

nr. 

cls. 

nr. 

elevi 

nr. 

cls. 

nr. 

elevi 

nr. 

cls. 

nr. 

elevi 

Real 
MI 2 52 2 60 2 54 2 58 

ŞN 2 52 2 56 2 60 2 50 

Total profil 4 104 4 116 4 114 4 108 

Umanist ŞS 2 52 2 53 2 65 2 68 

Total profil 2 52 2 53 2 65 2 68 

Total liceu 6 156 6 169 6 179 6 176 

 

Total liceu 

 

 

 

 

Indicator Gimnaziu Liceu Total 

Număr de clase 4 24 28 

Număr de elevi 131 680 811 



C.N. Petru Rareș  

 

 

56 

Opționalele – CDȘ - pentru anul școlar 2021 - 2022 

 

Catedra Clasa Disciplina opţională Profesor propunător 

Biologie 

   

10 C Educație pentru sănătate Goraș Ana Cristina 

11 D Educație pentru sănătate Goraș Ana Cristina 

12 B Educație pentru sănătate Veiss Aloma Maria 

12 C Educație pentru sănătate Goraș Ana Cristina 

Chimie 

   

9 C Chimie - știință a naturii Vișan Mihaela 

9 D  Chimie - știință a naturii Ionică Florica 

10 D 
Structura și reactivitatea compușilor 

organici 
Vișan Mihaela 

11 C 
Probleme de chimie pentru examene 

și concursuri 
Vișan Mihaela 

11 D Chimia vieții Ionică Florica 

12 C 
Probleme de chimie pentru examene 

și concursuri 
Vișan Mihaela 

12 D Probleme de chimie  Ionică Florica 

Fizică 

   

9 B  DSAC Frenți Mariana 

10 A Fizică și științe spațiale Secară Cristinel 

10 B  Tehnologii multimedia Oniciuc Grigoruță 

11 A Tehnologii multimedia Oniciuc Grigoruță 

11 B Fizică și științe spațiale Secară Cristinel 

11 D 
Mecanisme fizice vitale corpului 

uman 
Secară Cristinel 

12 A Fizică pentru examene  Frenți Mariana 

12 D Fizică pentru examen Frenți Mariana 

 

 

 

Geografie 

 

 

 

 

   

11 E Limbă germană-curs practic Iacob Alexandru 

11 E Totul despre bani Iacob Alexandru 

12 E România – Uniunea Europeană 
Magdalina Elena 

Simona 

12 F Educație juridică 
Magdalina Elena 

Simona 
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Istorie 

9 E Istorie - aprofundare 
Drexler Dorina-

Luminița 

9 F Istorie - aprofundare Măriuță Ioana-Carmen 

10 E 
Mari personalități ale istoriei – 

modele sau anti-modele 

Drexler Dorina-

Luminița 

11 E Educație juridică 
Drexler Dorina-

Luminița 

11 F Istoria comunismului în România Măriuță Ioana-Carmen 

11 F Istoria Monarhiei  în România Măriuță Ioana-Carmen 

12 E Istorie - aprofundare 
Drexler Dorina-

Luminița 

12 E Istoria Monarhiei  în România 
Drexler Dorina-

Luminița 

12 E Istoria Românilor în documente 
Drexler Dorina-

Luminița 

12 F Istorie - aprofundare Iacoban Sonia 

12 F Românii în documente Iacoban Sonia 

Limba 

engleză 

 

   

5 Let’s play and learn 
Afloarei Camelia /  

Iliuță Melania 

6 Let’s play and learn 
Afloarei Camelia /  

Iliuță Melania 

10 F Ted talks in the classroom Afloarei Camelia 

11 A Cambridge Exam Preparation Jora Ionela Claudia 

11 B Cambridge Exam Preparation Jora Ionela Claudia 

11 C English for exams Afloarei Camelia 

11 C English for exams Bursuc Adina 

12 E English for exams Bursuc Adina 

Limba 

română 

   

7 Literatură și artă 
Iliuță Melania/Rusu 

Raluca 

11 E Scriere creativă Costea Monica 

11 E Gramatică Costea Monica 

12 A Analiza textului literar Iliuță Melania 

12 B Analiza textului literar Năsoi Elena 

12 C Analiza textului literar Iliuță Melania 

12 D Analiza textului literar Iliuță Melania 

12 F Analiza textului literar Năsoi Elena 

12 F Gramatică Năsoi Elena 
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Matematică 

   

8 Matematică aprofundare Cozma Irinel 

9 A Matematică aprofundare Cozma Irinel 

11A Complemente de matematică Grigoriu Costică 

11B Complemente de analiză matematică Sandovici Adrian 

11 C Complemente de matematică Caia Georgiana 

11 D Complemente de matematică Caia Georgiana 

12 A Sinteze matematice Cozma Ioan Irinel 

12 B Complemente de matematică Grigoriu Costică 

12 C Complemente de matematică 
Vaculik Livia 

AnneMarie 

12 D Complemente de matematică Grigoriu Costică 

Religie 

   

11 F Miturile lumii  Mihăilă Diogene 

12 D Miturile lumii  Mihăilă Diogene 

12 E Miturile lumii  Mihăilă Diogene 

12 F Miturile lumii  Mihăilă Diogene 

Socio-

umane 

   

11 F Educație financiară Negru Teodor 
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Componența claselor 

 
CLASA a V-a  

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 AVRAM G.D. DAVID-GEORGE 

2 BĂLȚĂTESCU C.N. GABRIEL 

3 BĂRBIERU T.A. CĂLIN 

4 BOBEANU R.P. ANA-SOFIA 

5 BUDACĂ M.T. TUDOR-CONSTANTIN 

6 BURDULOI C. DARIUS-SEBASTIAN 

7 BURSUC I. DARIA 

8 BUZDEA M.D. GHEORGHE 

9 CHELARIU N.S. MARIA 

10 COŞOFREȚ I. ŞTEFAN-ŞERBAN 

11 CREȚU I. LUCA-IOAN 

12 GÂDEI P. MARIA TEODORA 

13 HÎRȚAN C.V. ANDREI-TEODOR 

14 IONESCU A.M. ALEXANDRU-TUDOR 

15 LUNGOCI-STAMATIN A. SOPHIA 

16 MANOLE P. MARIA 

17 MARGASOIU A.I. CASIANA-MARIA 

18 MAXIM I.F. IOAN-ROBERT  

19 OANCEA R. ANDREI 

20 PAVĂL G.S. MATEEA-ROXANA 

21 PĂTRUICĂ M. ANA-MARIA 

22 PINTILIE R.P. CORINA-ELENA 

23 PODARIU L.F. DARIA 

24 POENARU R.S. DAVID 

25 POPÎRDA D. MARIA-SOFIA 

26 POSTELNICU C.C. ALEXIE 

27 POSTOLICĂ D. SOFIA LARISA 

28 ȚARANU G.C. ALEXIA 

29 UNGUREANU I. ALEXANDRA-SOFIA 

 

DIRIGINTE, 

Prof. AFLOAREI CAMELIA 
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CLASA a VI-a  

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 ANDRONIC D.D. MATEI - DUMITRU 

2 APETRI C. ALEXIA-MARIA 

3 BARNA-UNGURU C. ANDREI 

4 BEȘU  I.O. IOANA 

5 BISTRICEANU G.C. ANA - MIRUNA 

6 CĂILEANU V. IOANA 

7 CHITAȘ V.V. DAVID - ANDREI 

8 CIOCATE F.A. TEODORA 

9 CORFĂ V. TUDOR-GEORGE 

10 CORLADE N. MIRIAM 

11 COZMA I.I. DARIA - TEODORA 

12 CREȚU O.C. ANDREEA-GEORGIA 

13 CREȚU G.L. ANDREIA-RIANA 

14 CREȚU M. DARIA-IOANA 

15 DIMON P.C. ANA - RUXANDRA 

16 GAVRILIU R.G. ILINCA 

17 GRIGORAȘ A.V. ADELINA - MARIA 

18 IOVIȚĂ M.P. TUDOR 

19 ISOPESCU I. MEDEEA - MARGARETA 

20 MANEA D.M. MIRUNA - MARIA 

21 MANOLACHE D.D. ILINCA - MARIA 

22 MORARU D. DARIA 

23 ONIȘOR M.D. THEODOR 

24 PĂTULEANU A.Ș. VLAD - CONSTANTIN 

25 POPESCU C.V. INA 

26 ROTARU I. CĂLIN - ȘTEFAN 

27 SCURTU V.C. SASHA - ȘTEFAN 

28 STĂNESCU A. MARIA - ANDREEA 

29 TOMA G. ANA - MARIA 

30 UNGUREANU C. ȘTEFAN - CĂTĂLIN 

31 URSU A. FRANCESCA - ANDREEA 

32 VEISS R. TIANA - ALESIA 

 

DIRIGINTE, 

Prof. CAIA GEORGIANA 

 



Anuar 2021 - 2022 
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CLASA a VII-a  

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 ANDRONIC D.D. VIANORA-ANA 

2 BLIDESCU D.C. MARIA-ELIZA 

3 BODRON P. DIMITRIE-HRISOSTOM 

4 BUZDEA M.D. IOANA 

5 CĂTĂLIN M. ȘTEFAN-ANDREI 

6 COCIORBĂ C.A. MARA-IOANA 

7 CRIHAN G.V. DAVID 

8 DEDIŢĂ F. KARINA-GABRIELA 

9 DODIŢĂ I.C. IOANA-ALESSIA 

10 DRĂGUŞANU V.C. FABIAN-VASILE 

11 DUMITRAŞCU P. EVA 

12 DUMITRESCU M. MARIA-NICOLE 

13 GAVRIL MIRCESCU P. IUSTIN 

14 GAVRILESCU B. OTILIA 

15 GÂDEI P. IOAN 

16 IMBRU  D.N. YANNIS- ȘTEFAN 

17 ISĂCHIOAEI L.N. LUCA -ANDREI 

18 MANOLACHE C. DENIS 

19 MARTINAŞ A. ALYSIA 

20 NISTOR R. DIANA-MARIA 

21 NIŢĂ B.C. DRAGOŞ-GABRIEL 

22 NOVAC I.D. ALEXIA 

23 ONŢANU E.R. DARIA-VANESA 

24 PATNOSCHI C. ELIZA ELENA 

25 PĂSTRĂV D.N. ANDREI-COSTIN 

26 POPA G. DAVID 

27 PRISĂCĂRUŢĂ D.I. ALESSIA-ELENA 

28 RĂSPOPA A.S. IOANA-MARISA 

29 SAUCIUC C. ILINCA- MARIA 

30 SAVIN C. TUDOR-ALEXANDRU 

31 SĂVOAIA T. ANDREI 

32 SÎRBU M.C. MAYA 

33 STAN C.M. GEORGE-GABRIEL 

34 TOFAN A. SEBASTIAN-IUSTIN 

35 VORNICU F. DARIUS-ALEXANDRU 

DIRIGINTE, 

Prof. MAREȘ CARMEN 



C.N. Petru Rareș  
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CLASA a VIII-a 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 ANDREI  M.M. SILVIA-ȘTEFANIA 

2 APETREI  N. ELEONOR-MARIA-PILAR 

3 ASAVEI  C.V. MATEI-SEBASTIAN 

4 ATOMULESEI  G.G. TUDOR-GABRIEL 

5 BOGHIAN  V.I. GABRIEL 

6 BUGANU  M. RUXANDRA-ELENA 

7 CAPUANO F. AURORA 

8 CAZAN  M.V. GIORGIA-AURORA 

9 CENUSE  C.C. RALUCA-ANDREEA 

10 COZMA G.  GEORGE-ANGELO 

11 CREȚU O.C. DARIA-ELENA 

12 CRUȘITU  V. ANA-CRISTINA 

13 CUCU  L.N. LORENA-MARIA 

14 DANILOV  P. IASMINA-ANDREEA 

15 FLORICEL  C.A. RAYSA-SOFIA 

16 GAL  D.E.I. LUCCA-JAMES 

17 GOGOANĂ  M. DAVID 

18 GOGU-CRAIU  C.N. ANA-MARIA 

19 LĂZĂRESCU  M. MARIA 

20 LUPEȘ  Ș.B. ALEX-ȘTEFAN 

21 MARIN-BOTEZ  A. ARIS-ADRIAN 

22 MIHĂILĂ  B. ANYA-LARISSA 

23 MITREA  L.N. ANA-MARIA 

24 PASCALE  E.S. ANAMARIA 

25 RUSU-FERARU  T. THEODOR 

26 SANDU  V.P. ILINCA 

27 SAUCIUC C. CĂLIN-MATEI 

28 SERGHEI  C. CEZARA-FLORINA 

29 STURZU  C.E. MATEI-ALEXANDRU 

30 TURCANU-COSTIN  V.C. TEODOR-IANIS 

31 VĂDEANU  D.A. RĂZVAN-ANDREI 

32 VIȘAN  G. MIRUNA-MARIA 

33 DOSOFTEI P.D. CRISTIAN-IOAN 

34 BUTA I. GEORGIANA 

35 VORNICU F. RAREȘ- FLORIN 

DIRIGINTE, 

Prof. ILIUȚĂ MELANIA 



Anuar 2021 - 2022 
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CLASA a IX-a A  

PROFIL REAL - SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 AGAFIȚEI V ALEXIA-MARIA 

2 ANĂSTĂSOAEI I IONEL 

3 ANDRONACHE F IULIA 

4 BOGAN P DIMITRI 

5 CAIA TF RADU-ŞTEFAN 

6 CIURCAN CV ILINCA-ELENA 

7 DARIE A MATTEO-ADRIAN 

8 DOSOFTEI PD NECTARIE-ANDREI 

9 ENĂCHESCU MD ANDREI-FLORIN 

10 ERHAN G IOANA-DANA 

11 GAVRILESCU S DENISA-MARIA 

12 GRĂDINARU D IOANA 

13 HABA BI MATEI-IONUŢ 

14 HULUDEȚ CM ANA 

15 LACA S STELIANA DARIA 

16 MOCANU V SARA 

17 MUNTEANU D MARIA 

18 POPESCU V DENIS 

19 POSTOLICĂ GA ALEXANDRA 

20 ROIBU VO BOGDAN-IOAN 

21 SECURE CA BIANCA 

22 STAH A ANASTASIA-IASMINA 

23 TEACU V CONSTANTIN-MATEO 

24 TIMIŞ V ALINA-VASILICA 

25 URZICĂ I BRIANNA 

26 VĂDUREANU F LORENA-IOANA 

 

DIRIGINTE, 

Prof. COZMA IOAN IRINEL 

 

 

 

 



C.N. Petru Rareș  
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CLASA a IX-a B  

PROFIL REAL - SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 ANDREI MC ELENA-ANISIA 

2 APALAGHIEI A IOAN 

3 BANU DC DIANA 

4 BOTOŞANU S IOANA-TEODORA 

5 BUTURA VI ANA ALESSIA 

6 CIOCÎRLAN RI DARIA-IOANA 

7 CIUCHILAN S CONSTANTIN-ALEXANDRU 

8 CREȚU GL ALEXIA NOEMI 

9 DENCIU IC ANDREI-CRISTIAN 

10 HRUM PI ANA-IRINA 

11 IONAȘCU IS MARIA-LĂCRĂMIOARA 

12 ISĂCHIOAEI LN MIHNEA-LUCIAN 

13 LEONTE D PAUL SEBASTIAN 

14 MATASĂ V DAN-VASILE 

15 MOCANU CC DELIA-ELENA 

16 NIŢĂ IN CĂLIN-MIHAI 

17 PĂTULEANU AȘ SORIN-ANDREI 

18 ROMANIUC DI IOANA 

19 ROMANO CP ALBERT 

20 SCURTU VC ALEXIA-MARIA 

21 SPIRIDON CC MIRUNA-GABRIELA 

22 STAN CD PAVEL-MATTEO 

23 SULĂ LM CARLA-ELENA 

24 TEACĂ C MARA 

25 VASILIU S DARIA 

26 VEREŞ MC IOANA 

 

DIRIGINTE, 

Prof. IONICĂ FLORICA 

 

 

 

 



Anuar 2021 - 2022 
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CLASA a IX-a  C 

PROFIL REAL - SPECIALIZAREA ŞTIINŢE ALE NATURII 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 AMĂTIOAEI CC MARIA 

2 BASTON V GIULIA-MIHAELA 

3 BEREA C ŞTEFAN 

4 CĂESCU I TEONA-MARIA 

5 CĂRUCERIU E IRINA 

6 CHIRIAC V GEORGIANA 

7 DANDU I ANA MARIA GABRIELA 

8 DIACONU ND ALESSIA-TEODORA 

9 DOSOFTEI P ALESSIA-NIKOL 

10 GOREA AN PAULA-ALEXIA 

11 IFTIMIA RD DENIS-GABRIEL 

12 LAZĂR I BIANCA-MARIA 

13 LUNGU NC LUANA-GEORGIANA 

14 LUNGU LV MARIA-PATRICIA 

15 MATEI I DAVID-GEORGE 

16 MĂTRESCU D IOANA 

17 MELINTE MS VLAD-THEODOR 

18 MIHAI I GABRIELA-ROXANA 

19 NEGURIŢĂ Ş RĂZVAN-MARIAN 

20 PANAINTESCU CR DARIUS-CONSTANTIN 

21 PAŞCU ND ANA-MARIA 

22 ROMILA F RAREŞ-FLORIN 

23 STANCA F SEBASTIAN 

24 SÎRBU DC PAUL-ANDREI 

25 SOFRONE CN TEODORA 

26 VIERU PS ANA-MARIA 

 

DIRIGINTE, 

Prof. IACOB ALEXANDRU 

 

 

 

 

 



C.N. Petru Rareș  
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CLASA a IX-a  D 

PROFIL REAL - SPECIALIZAREA ŞTIINŢE ALE NATURII 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 ANDREI CT VLĂDUŢ-MARIO 

2 ANTON B LAURENȚIU 

3 APREUTESEI I ȘTEFAN-IUSTIN 

4 BALAŞA V.S. OCTAVIAN-ŞTEFAN 

5 BURSUC CC DELIA-NICOLETA 

6 CHIORBEJA I DARIA-IUSTINA 

7 CÎMPEANU CL TUDOR-CRISTIAN-VIRGIL 

8 CÎTIA M ROBERT 

9 CRISTIAN V NARCIS-FLAVIAN 

10 DÂRLOMAN L RAREŞ-CONSTANTIN 

11 DONCIU I RAREŞ-ŞTEFAN 

12 ENACHE IS DARIA-ELENA 

13 ISTRATI C ANASTASIA-ELENA 

14 LUPU CC IOANA-ANDREEA 

15 MUSTEA I ILIE-ȘTEFAN 

16 NECHITA II NICOLAS 

17 NIȚUC GC IUSTIN-GABRIEL 

18 PAVEL M ELENA-GEORGIANA 

19 PĂUN II SARA-IOANA 

20 POPA N EMILIAN 

21 POPA MG DARIUS-LUCIAN 

22 SFETCU CR IOANA-TEONA 

23 STRECHIE V ANA-MIRABELA 

24 SUMANU CG CRISTIANA-MARIA 

25 URSU G ŞTEFAN-GABRIEL 

26 VASILCA D DELIA 

27 YANG R LORENA PEISHI 

 

DIRIGINTE, 

Prof. IRIMIA ELENA GENOVEVA 

 

 

 

 



Anuar 2021 - 2022 
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CLASA a IX-a  E 

PROFIL UMANIST - SPECIALIZAREA ŞTIINŢE SOCIALE  

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 AGACHI P ALEXANDRA-IOANA 

2 AMARIEI ME BEATRICE-ANAMARIA 

3 AMBROSĂ D MARIA ELISA 

4 ANDREI GC CLAUDIA-GIORGIANA 

5 ANDRIESCU DA COSMIN-DUMITREL 

6 ANTON TC SARA 

7 ARION DI MATEI-GABRIEL 

8 ASMARANDEI C IOAN DARIUS 

9 BOBRIC CO ISABELA-ELENA 

10 BUMBU P LOREDANA 

11 CHIRIȚA GO TEODOSIE 

12 FLOREA I DENISA 

13 GRIGORAŞ IC RAREŞ-IONUŢ 

14 ILIE C BIANCA-IOANA 

15 LĂMĂTIC M ELENA-KARINA 

16 LEONTE AC DARIUS-CONSTANTIN 

17 LUCA G MARIA CHRISTIANA 

18 MATEI PD MARIA REBECCA 

19 MITROFAN I BIANCA MARIA 

20 MURARU IR MAIA-IOANA 

21 OJICĂ CS IOANA-KARINA 

22 OPRICA CA ALEXANDRU 

23 PAVEL G ARIANA-ȘTEFANIA 

24 PAVEL VG IOANA CRISTIANA 

25 ŢĂBĂRNAC VS NOEMI 

26 UNGUREANU C TEODORA 

27 VRÎNCEANU MS ANDREI-ȘTEFAN 

 

DIRIGINTE, 

Prof. NEGRU TEODOR 

 

 

 

 



C.N. Petru Rareș  
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CLASA a IX-a  F 

PROFIL UMANIST - SPECIALIZAREA ŞTIINŢE SOCIALE  

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 ACATRINEI C EDUARD-CONSTANTIN 

2 ANTON C CLAUDIU-CONSTANTIN 

3 APOSTOL C MARIA-ALEXANDRA 

4 BĂHNEANU S FLAVIA-ELENA 

5 BLAGA C ALEXANDRA-GABRIELA 

6 BORDEI M MARIA 

7 CONSTANTIN M FLAVIA-ŞTEFANIA 

8 ENACHE MC ELENA-DENISA 

9 GAVRILIU RG RADU-IOAN 

10 GHIBAN C RAMONA-GABRIELA 

11 IFRIM B PETRU-RAREŞ 

12 IFTIME ŞF ANA-DENISA 

13 LEHACI L MARIA 

14 MIREANU CP ECATERINA 

15 MIRON V LORENZO ŞTEFAN 

16 MUNTEANU D IOANA 

17 NASTASA V SIMONE VASILE 

18 NASTASIA VC ANA RUXANDRA 

19 NEGURĂ CC MARIA-MELANIA 

20 STAHIE CG ALEXANDRA GEORGIANA 

21 TOMEGEA MC DENISA 

22 TRIF CD ALEXANDRU ŞTEFAN 

23 ŢĂPUC N NICOLAE-FLORIN 

24 USCATU CM ANISIA 

25 VENIAMIN V VICTOR-MIHAIL 

 

DIRIGINTE, 

Prof. RUSU RALUCA 

 

  

 

 

 

 



Anuar 2021 - 2022 
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CLASA a X-a  A 

PROFIL REAL - SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 BEŞU I.O. TUDOR 

2 BURSUC C.C. IUSTINA-ELENA 

3 CIOMEICĂ G.A. ALEXANDRA 

4 COJOCARIU S. DENIS-ALEXANDRU 

5 CORDUNEANU-HUCI R. MARIA 

6 CREȚU V. ANTONIA-RIANA 

7 DARIE M.C. VLAD-ANDREI 

8 DASCĂLU O. ANDREEA-JASMINE 

9 DĂMIAN I. DENISA-MIRUNA 

10 DUMITRAŞCU P. MATEI 

11 FÎNARIU D. ALEXIA-IOANA 

12 GĂTEJ C. ȘTEFAN 

13 GHENEA A. MIHAI-TUDOR 

14 IGNAT C. ALEXANDRA 

15 ISTRATE I. ELENA 

16 LEAȚ C.L. ELENA ANABELA 

17 LEONTE A.C. MAIA 

18 MANOLE I. ANDREEA-MĂDĂLINA 

19 MIHAI L.V. DAVID 

20 PANTAZIU C. MIHNEA-CONSTANTIN 

21 PINTILIE D. ANASTASIA 

22 POP I. BIANCA-ELENA 

23 SAVA I. ALEXIA IOANA 

24 SAVIN V.C. ANDREI-CĂTĂLIN 

25 SERGHEI C. RADU-ȘTEFAN 

2 ȘERBAN C. ANDREEA 

27 TEODORESCU G.C. ANDREI-CONSTANTIN 

28 ȚÎȚAN N.E. GEORGIANA-ELENA 

29 URSACHE I. IOAN 

30 VERDEȘ C. ANA-ANDREEA 

    

DIRIGINTE, 

Prof. SECARĂ CRISTINEL  

 

 



C.N. Petru Rareș  
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CLASA a X-a  B 

PROFIL REAL - SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 BEREA GL GEORGE-ALEXANDRU 

2 BOBEANU RP NORA-MARIA-ELENA 

3 BOLEA D DIMITRIE-DAN 

4 BUCULEI N IOANA-ALEXANDRA 

5 BUZDUGAN L TUDOR-ŞTEFAN 

6 CÎMPULUNGEANU A ANCA 

7 CRISTIAN G. SARA FRANCISCA 

8 DOARVOAȘ MG LAUR -FLORENTIN 

9 DRĂGAN I DELIA-IOANA 

10 FLOREA AV ELENA-ANDREEA 

11 FRĂSILĂ B NICOLAE 

12 HANGANU IR IOAN-TUDOR 

13 LUPAȘCU G SIMON-DIMITRIE 

14 MÎNDRU RB TUDOR 

15 MEYNAGHI-AGHDAM S. ALEXANDRU 

16 NEDELCU CA ANDREEA 

17 NEȘTIAN C MAIA-CATERINA 

18 NISTOR V MARIA-DELIA 

19 ONIGA RG IOANA-AMALIA 

20 PAICA F ANDREEA-ALEXANDRA 

21 POPA N ANDREI 

22 PRISTAVU IC ŞTEFAN-CĂLIN 

23 RÎPANU S LUCA-ŞTEFAN 

24 STAVARACHE V MARIA-ALEXANDRA 

25 STOIAN IB VIVIAN-PAUL 

26 ȘERBAN-NĂSTASE SA RAREȘ-MIHAI 

27 TENDELEU IM RICARDO-IANIS 

28 TOFAN A PETRU-ROBERT 

29 ŢEPEŞ-ONEA I TEODORA 

30 VOAIDEȘ-NEGUSTOR IG ROBERT-IONUŢ 

    

DIRIGINTE, 

Prof. COSTEA MONICA 

 

 



Anuar 2021 - 2022 
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CLASA a X-a  C 

PROFIL REAL - SPECIALIZAREA ŞTIINŢE ALE NATURII 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 AIRINEI S. ANITA-FLORINA 

2 APINTEI V RENATA-MARIA 

3 ANTĂNOAIEI CN IOANA 

4 BACIU V RAREŞ-TEODOR 

5 BOTEZATU C ELENA 

6 BURDUJA MA ANDA-MARIA 

7 CALIN C MATEI-CODRIN 

8 COTFASĂ-HUMĂ V ELENA-CASANDRA 

9 CREŢU I. MARIA 

10 CUCIUREANU V IONELA-ANDREEA 

11 DAMIAN O ALEXANDRU-CRISTIAN 

12 GROSU C OTILIA-ŞTEFANIA 

13 IGNAT CG AMALIA-MIHAELA 

1 IROFTE V MIHAELA 

15 IZBÎNDĂ C ANTONIO-VLAD 

16 JAPALELA MC IOANA-BIANCA 

17 LAZĂR P DENISA-IOANA 

18 LULEA ȘC ANAMARIA 

19 NEMȚEANU I ALIN-AUGUSTIN 

20 ONEA DO ȘTEFAN-FABIAN 

21 OZARCHEVICI S MIHAELA 

22 PETREA C IOANA 

23 PINTEA EF ALEXANDRA-ELENA 

24 SPUMĂ V IOAN 

25 STACHIE LV MARA-MARIA 

26 STRĂTILĂ ŞC ANA LAVINIA 

27 TANASICIUC R ALECSIA-MARIA 

28 TĂRĂNTUȘ VC ANA-ELENA 

29 UNGUREANU CC CĂLIN-PETRU 

    

DIRIGINTE, 

Prof. GRIGORI CRISTINA MIRELA 

 

 

 



C.N. Petru Rareș  
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CLASA a X-a  D 

PROFIL REAL - SPECIALIZAREA ŞTIINŢE ALE NATURII 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 ALUNGULESEI M ANDREEA-DARIA 

2 AVÎRVAREI C BIANCA-MARIA 

3 CHIOACĂ IF IUSTINA 

4 CIOCÂRLAN I ȘTEFAN-ADRIAN 

5 COJOCARIU MD VICTOR 

6 

DULĂU-

CONSTANTINESCU 
RI ANA-FLAVIA 

7 DULIBA M MARA 

8 ENACHE C DENIS-CONSTANTIN 

9 FILIP V ELENA-BRÎNDUȘA 

10 GHERASIM I CEZARA-MARIA 

11 HERCIU V RALUCA-MIHAELA 

12 IGNAT M ANDREI 

13 IVANOV PV EMA-NDREEA 

14 MAZILU D CLAUDIA-SÎNZIANA 

15 MITREA H TUDOR 

16 MUNTEANU DC MATEI 

17 PALANCANU C ALBERT-NICOLAS 

18 RAȘCHITOR R ANTONIA 

19 ROCA E ANA-RALUCA-NICOLE 

20 ROMAN V RALUCA-ELENA 

21 RUSU C ANDREEA-ȘTEFANIA 

22 RUSU L BIANCA-ELENA 

23 SULEA SG DAVID-ŞTEFAN 

24 ȘERBAN-NĂSTASE SA BIANCA-ANDREEA 

25 TOADER C ANA-ALEXANDRA 

26 ŢUVICHI DM ANDREEA-MIRUNA 

27 VASILIU ME ANDA-VALERIA 

    

DIRIGINTE, 

Prof. BOGHIAN CĂTĂLINA 

 

 

 

 

 

 

 



Anuar 2021 - 2022 
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CLASA a X-a  E 

PROFIL UMANIST - SPECIALIZAREA ŞTIINŢE SOCIALE  

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 ACRISTINEI D ADINA- ANDREEA 

2 ASANDULUI CS MARIA-DENISA 

3 CĂCIULEANU S TEODORA 

4 CÎMPULUNGEANU C ȘTEFAN 

5 COJOCARU MG DARIA 

6 CORFA C MARA 

7 DEGETAR NN ADRIANA-GEORGIA 

8 DEGETAR NN ANDREEA-GEORGIANA 

9 DIACONU M MĂRIUCA 

10 DOROFTE I DARIA- ELENA 

11 DUMITRIU T ȘTEFANIA-DELIA 

12 FARAON I CLAUDIU-ADELIN 

13 GABUR I DARIA-MARIA 

14 GRASU DP EDITH 

15 IACOB C DUMITRU-FABIAN 

16 IFTIMIA CC PETRU-MATEI 

17 ILIE A GABRIEL- ADRIAN 

18 MAGDALINA C MATEI 

19 MARARU GC ANI-JESSICA 

20 MAREŞ I PETRU 

21 MĂRGĂRITESCU EN BRIANA-PAULA 

22 MIHAI P ALINA-ELENA 

23 MÎSLEA I ALINA-DENISA 

24 MONACH P AMALIA-ELENA 

25 PANAITE CD MARIA-LAVINIA 

26 PĂDURARU CC VICTOR-IOAN 

27 PRUNDU V ELENA-ALICE 

28 STAN N ANDREEA-LAVINIA 

29 TODIRAŞCU D DIMITRIE DARIUS 

30 ZURA PA ANA-CASSANDRA 

    

DIRIGINTE, 

Prof. DREXLER DORINA LUMINIȚA 

 

 

 

 



C.N. Petru Rareș  
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CLASA a X-a  F 

PROFIL UMANIST - SPECIALIZAREA ŞTIINŢE SOCIALE  

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 AGAVRILOAEI M COSMIN- GABRIEL 

2 APROFIREI LG DIANA-GEORGIANA 

3 ASAVEI V PATRICIA-MARIA 

4 AXINTE C ANA-MARIA 

5 BALUŞ I IOANA-DENISA 

6 BAROI MC MIRUNA-MIHAELA 

7 BOSTAN V MIRUNA-ELENA 

8 BOTEZATU BM BIANCA-ŞTEFANIA 

9 CHIRIŢA GO ANASTASIA 

10 GHEORGHIEŞ C.I. FLAVIA 

11 HÂNCOTĂ M ANDREEA-ALEXANDRA 

12 MARCOV M DENISA-ELENA 

13 MǍZǍRIANU A ALEXIA-MARIA 

14 MIRON C GIORGIANA-FLORENTINA 

15 NISTOR F.L MARIA-MIRABELA 

16 PARNIC V. ANDREEA 

17 SIMIONESCU F FABIAN 

18 ŞOLDAN M DELIA-GABRIELA 

19 ŞOVA CC MARIA-CĂTĂLINA 

20 TINCĂ RC PETRU-ANDREI 

21 TONU C TEODORA-LORENA 

22 ŢUPU I MARIA- ROBERTA 

23 VOAIDEŞ PA PAULA-CASANDRA 

    

DIRIGINTE, 

Prof. IACOBAN SONIA 
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CLASA a XI-a A 

PROFIL REAL - SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 AFLOAREI E. CODRIN-IONUŢ   

2 ALBU I.V. ŞTEFAN-DRAGOŞ 

3 ARMEANU P.M. ŞTEFAN-SERGIU 

4 BABĂTĂ T. DIANA-MAR 

5 BALINT M. ANA-TEODORA 

6 BARTICE S. EMANUEL-MIHAI 

7 BĂRBIERU T.A. TUDOR   

8 BEREA G.L. CARMEN-ELENA 

9 BLAGA C. DELIA-MIHAELA 

10 BLAGA M. ANDREI   

11 BOERIU P.C. SANDRA-CRISTINA 

12 CIOCÎRLAN R.I.  MIHNEA-ANDREI 

13 FRĂSILĂ B. DIMITRIE   

14 GAMAN N.M. DENISA-ELENA   

15 GHEORGHIU I. DAVID-ANTONIO 

16 ILINCARI V. RUXANDA   

17 IONAȘCU D.S. SABINA-MARIA 

18 MURARIU G. ALINA-ŞTEFANIA 

19 NĂFĂREANU G. DARIA   

20 NECHITA D. TEODOR-MARC 

21 RUSU Ș.C. MIHNEA- CONSTANTIN 

22 SCURTU V. IANCU-MATEI 

23 STANCIU D. ANA-ECATERINA 

24 STOLERU D. ALEXIA-OANA 

25 ŞERBAN V.C. ANTONIA   

26 VADANA D.G. FLAVIA-ALEXIA 

27 VERDEANU R. MIRCEA-MATEI   

    

DIRIGINTE, 

Prof. GRIGORIU COSTICĂ 
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CLASA a XI-a  B 

PROFIL REAL - SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 ALUI-ION F.S. DENISA-ANDREEA 

2 ANDRONIC A. DARIUS-DIMITRIE 

3 ANDRONIC L.S. MARIA 

4 APOSTOL A. ALEXANDRU 

5 ARCHIP D.M. IOANA-DARIA 

6 AVRAM I. TEODORA 

7 BISTRICEANU D. TRAIAN 

8 CEBAN B. ANA-MARIA 

9 CENUŞE C.C. VLAD 

10 CHIRILĂ C. REBECA-IOANA 

11 CROITORIU C. ȘTEFANIA-ANDREEA 

12 DIACONESCU I. ADRIAN 

13 EIBENSCHUTZ C. ILAN-MIHNEA 

14 ISPIR C. ELENA-AMALIA 

15 JOIMIR D.B. ŞTEFAN 

16 LUPAŞCU M. THEODOR-MIHAI 

17 LUPEI L.C. IUSTIN 

18 MUCENICU L. ROBERT 

19 MUNTEANU F. LORENZO 

20 NĂSOI L. IOANA 

21 PÎNTEA N. NICU-EVELIN 

22 RADU V.C. CRISTIAN 

23 SPUMĂ V. OANA-VASILICA 

24 STURZU-COSMA B.I. SMARANDA 

25 TĂRNICERU I.D. MARA-DANIELA 

26 ŢUŢUIANU M.R. ILINCA-MARIA 

27 VOICU I.L. MATEEA-GABRIELA 

    

DIRIGINTE, 

Prof. MITREA LOREDANA 
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CLASA a XI-a  C 

PROFIL REAL - SPECIALIZAREA ŞTIINŢE ALE NATURII 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 AMARTEI M. GABRIELA-VALENTINA 

2 ANTAL I. IUSTIN 

3 ARMEANU P.M. ŞTEFAN-SERGIU 

4 BARCAN M MARIA-TEODORA 

5 BOACĂ V. IOANA-ALEXANDRA 

6 BUDESCU F. SABINA 

7 CAPUANO F. PATRIZIA 

8 CĂILEANU V. TEODORA 

9 CHIRIŢESCU E.L. ANA 

10 CONSTANTINESCU V. ELENA-LAVINIA 

11 FLORESCU I.R. IRIS-ELENA 

12 GAVRILUȚĂ T.B. PATRICIA-ȘTEFANA 

13 GHERGHEL D. RALUCA-ANDREEA 

14 GHERMAN G. ANDREEA-GABRIELA 

15 HODOR V. VASILE-DARIUS 

16 IACOB C. LARISA-CECILIA 

17 ICHIM I. MARIA 

18 INIMOSU-BOTCĂ I. ELENA-YASMINA 

19 LUCA O. DAVID 

20 MAFTEI M. INGRID-MARIA 

21 MANCAȘ G.I. DIANA-GABRIELA 

22 MĂRIUTA G. ALEXIA-MARIA 

23 MIHĂILĂ A.D. MARIA-EMILIA 

24 MIRCEA A.C. ELENA-DENISA 

25 OANCEA R. ALEXIA 

26 ONIŞORU O.V. ALEXIA-ILINCA 

27 PETRARIU C. BEATRICE-IONELA 

28 PINTILESCU G.I. SMARANDA-ELENA 

29 POPESCU V. RADU 

30 SEVERIN E.Ş. ECATERINA 

31 SOCEA I.D. ELENA 

    

DIRIGINTE, 

Prof. VIȘAN MIHAELA 
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CLASA a XI-a  D 

PROFIL REAL - SPECIALIZAREA ŞTIINŢE ALE NATURII 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 ADĂSCĂLIŢEI N.C. MARIA 

2 ATĂNĂSOAIE P. GEORGE 

3 AURSULESEI I.R. MARA-IOANA 

4 AZAMFIREI V. EMILIA 

5 BALAN M. ANCA-MARIA 

6 BOJIAN R. ANDRE 

7 CĂPRIOARĂ B.D. MATEI-MARIAN 

8 COCEA C. MATEI-CONSTANTIN 

9 COCEA C. IUSTIN-ANDREI 

10 CRISTESCU D.D. ILINCA 

11 DAMIAN L. CODRIN 

12 DĂNILĂ C. MARA 

13 DROB C. RALUCA 

14 GAVRILESCU P. ELENA-DENISA 

15 GRĂDINARU T ANA-MARIA 

16 GRIGORI V. VALERIA 

17 IGNEA G.C. IOANA-ŞTEFANIA 

18 LUCA P. ALEX-PETRU 

19 MARC M. ELISABETA-ELISA 

20 MIHĂILĂ V. VASILICA-BIANCA 

21 NECULAU I. XENIA 

22 OANCEA N.R. CRISTIAN 

23 POIŢELEA I. ELENA 

24 RUPAŞ C.I. DENNIS CONSTANTIN 

25 SECACI-LĂCĂTUŞU B. ALEXANDRU 

26 STANCIU I. ANDREEA-LAURA 

27 ŞTEFURĂ Ș. ANA-MARIA-ALEXANDRA 

28 TOMA I. EUSEBIU TEODOR 

29 ZĂGĂRIN C.I. TUDOR-IOAN 

    

DIRIGINTE, 

Prof. GORAȘ ANA-CRISTINA 
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CLASA a XI-a  E 

PROFIL UMANIST - SPECIALIZAREA ŞTIINŢE SOCIALE  

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 AMOȘNEAGULUI V. ELENA-BIANCA 

2 APETREI F.C FLAVIA-ELENA 

3 APOSTOL O.P. PETRUŢA-BIANCA 

4 ARHIRE C.P. DIANA 

5 BOERIU P.C. SANDRA-CRISTINA 

6 COJAN D.O. CASIANA-IOANA 

7 COZMA A. DARIA-ANDREEA 

8 CRĂĂCIUN G.M. TUDOR-CONSTANTIN 

9 CREȚU C. BIANCA-VALENTINA 

10 FLORESCU F. IRINA 

11 HARPA V. ANA 

12 ILIE G. ANA-LARISA 

13 LUCA F. ELENA-ALEXIA 

14 MATEICIUC V. ABIGAIL 

15 MINUȚ G. GEORGIA-EMILIA 

16 MUNTEANU V. IOLANDA-VASILICA 

17 NOVAC M.G. FILIP 

18 OLARIU I.G. EVELINE-MARIA 

19 PEPEPE D.A EMILIA-GABRIELA 

20 PINTILIE G. NICOLAE 

21 PINTILIE V. ECATERINA 

22 PINTILIE C. DARIA 

23 POP V.I. VALENTINA-GABRIELA 

24 PURCARIU M. DIANA-SÂNZIANA 

25 ROȘU I.E. ALEXIS-TEODOR 

26 RUSU C. ANDREEA-MIRUNA 

27 STAN C ANA-DARIA 

28 STANCIU C.A. ANA-CEZAR 

29 TENTIUC V.C. EDUARD-ANDREI 

30 TRIBOI G. ALEXANDRU 

31 VARTOLOMEI G.C. SABINA-IOANA 

32 VERDEŞ C.M. VLAD-MIHAI 

33 VORNICU M.D. ANISIA 

    

DIRIGINTE, 

Prof. GRIGORAȘ-POPA GHEORGHE 
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CLASA a XI-a  F 

PROFIL UMANIST - SPECIALIZAREA ŞTIINŢE SOCIALE  

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 ACOZMEI V TEODORA 

2 
AFRĂSINEI-

ZAVOIANU 
D. ANDREEA 

3 ANTOHI I. IOANA-ALEXANDRA 

4 APATATEI M.C. ANA-MARIA 

5 APOSTOAE C.L. BIANCA-ELENA 

6 ASÂRBOAE C.D. ELENA-DELIA 

7 BÎRGĂOANU C. CASIANA 

8 BÎRSA V. ALICIA-VALENTINA 

9 BUCUR E.C. IUSTIN 

10 CIONTU M.I. IOANA-PATRICIA 

11 CODREANU G.A. IUSTINA-ELENA-CRISTINA 

12 CRĂCIUN V.L. BIANCA-NARCISA 

13 DODU C. THEODORA 

14 FORMAGIU M. VIVIANA-ELENA 

15 GĂINĂ M. LORENA-ŞTEFANA 

16 GRASU G. IUSTINA 

17 HANGAN C.P. MILIAN 

18 IOSIPESCU I. MATEI 

19 IRIMIA R.G. ANA-BIANCA 

20 JAPALELA G.A. ANDREI-EMILIAN 

21 KHALAS B. ANA-MARIA 

22 MACOVEI M. ANA-MARIA 

23 MĂRIUŢA S. ŞTEFAN-CRISTIAN 

24 NEDELOIU P.D. ANDREEA-MARIA 

25 POPA I. IOANA 

26 PRECUPANU P. ANDREEA-IULICA 

27 ROTARU D.A. ARIANA-ŞTEFANIA 

28 ROTARU M.S. COSMIN 

29 RUS C. GABRIEL-ANTONIO 

30 ŞUGARU A.I. VALENTINA-TEODORA 

31 TICU V. FRANCESCA-MARIA 

32 TIREAN P. ANDREEA 

    

DIRIGINTE, 

Prof. DIACONESCU ADINA 
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CLASA a XII-a  A 

PROFIL REAL - SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 ANDRONACHE F. BOGDAN     

2 ALISTAR M.P. ALEXANDRU-ANDREI 

3 ANDRONACHE C. ANDREI   

4 APOPEI A.F. PAULA-DANIELA   

5 ASAVINEI-APOSTOL G. MARIA     

6 AVRAM G.M. ANCA     

7 AVRAM G.M. MARA     

8 CERCELARU C.V. CĂTĂLINA-IOANA   

9 CHIŢU   C. TUDOR     

10 CORFĂ V. BIANCA-MARIA   

11 CORFU M.C. DENISA-ELENA   

12 DARIE A. OANA-ANA   

13 DRELCIUC E.D. ILINCA 

14 DUNĂRE C.R. ŞTEFAN     

15 ENĂCHESCU M.D. ALEXANDRA-ELENA   

16 GRĂPINOIU D. CODRIN-EMILIAN   

17 IFTIME I. IOANA-ALEXANDRA   

18 LOBODĂ I. ILINCA-MIRUNA   

19 MACIUJEC O.C. DAVID     

20 MARC P. ROBERTO-PETRO   

21 MIHAI I. DELIA-MIHAELA 

22 MIRON M. MARTA-FLORENTINA   

23 MOVILĂ P.V. IRINA-NICOLETA   

24 POPANDRON C. ELIZA-IASMINA   

25 PUȘCAȘU B.V. TUDOR   

26 SANDU C. ANDREI-CODRIN  

27 SIMA C. ALEXANDRA-MARIA   

28 SIMIONESCU D. RAUL-ALEXANDRU   

29 TACU S. ALEXANDRU     

30 TOFAN S. RUXANDRA-GABRIELA   

31 URSACHE M. SEBASTIAN   

32 VERDEŞ C. MARIA-IOANA   

    

IRIGINTE, 

Prof.  OLARU LIVIU CONSTANTIN 
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CLASA a XII-a  B 

PROFIL REAL - SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 ACSINTOAE C. MARTA-IOANA 

2 ALBU C. MARIA-COSMINA 

3 APETREI P.B. IOANA-AMALIA 

4 BRĂILA R.G. GEORGE - SEBASTIAN 

5 BRĂNUŢ C. IOANA-ALEXANDRA 

6 BRICI C. TUDOR   

7 BUZDEA M.D. MATEI   

8 CAZAN C.S. RAREȘ-ȘTEFAN 

9 CONSTANTINESCU D. ANTONIO   

10 GAMAN C. ALEXANDRU - CONSTANTIN 

11 HARJA O. ANDREI   

12 HOZAC L. INGRID-ANDREEA 

13 HUMĂ C. ILINCA   

14 PASCAL S. FLAVIA-CRISTIANA 

15 PĂDURARIU S. SABIN   

16 PECHEANU V ANNA-ANGELA 

17 PISTOL S. TUDOR   

18 POPA G.C. ANDREI   

19 ROMILA G. NICOLAE 

20 SĂVOAIA T. MARIA   

21 TEODORESCU G.C. IOANA-SÎNZIANA 

22 TIMIŞESCU B ŞTEFANIA   

23 TIULIULIU V.V. GEORGIANA-NICOLETA 

24 ŢARANU G.C. ELENA-TAMARA 

25 VEISS R. MIRCEA-VLAD 

26 VLADISLAV C. NORIS-VICTOR 

    

DIRIGINTE, 

Prof.  MIHĂILĂ DIOGENE 
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CLASA a XII-a  C 

PROFIL REAL - SPECIALIZAREA ŞTIINŢE ALE NATURII 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

atălui 
Prenume 

1 AGAPIE G. ALEXANDRA   

2 APETROAEI E.C. ANDREI   

3 APETROAEI E.C. ALEXANDRU   

4 BĂLAȘA V.S. DRAGOȘ-MIHAI 

5 BOTESCU G. DARIA   

6 BURUIANĂ I.S. GEORGIANA   

7 DERECICHEI M.G. EMANUELA-OCTAVIA 

8 DOSOFTEI P.D. GEORGIANA-PARASCHEVA 

9 IACOB B.I. ALEXIA-ELENA 

10 IONICHE M. TEODORA-MARIA 

11 MANOLIU C.I. ELENA-DENISA 

12 MICU C. MAGDA-MELISA 

13 MITREA C. MIHAI-ALEXANDRU 

14 OPRIŞAN C.M. PATRICIA-ELENA 

15 PĂTRU C. ALEXANDRA   

16 PETRUȚ I. ALEXANDRA   

17 POPA M. TEODORA   

18 RACHIERU M.G. ANDREI  

19 ROCA I.I. DAVID-LIVIU   

20 SMARANDA I.C. IUSTIN-CONSTANTIN 

21 STOIAN C. MIHAELA   

22 STOLERU I.C. ANA-LORIANA 

23 TOCOIAN E.I. MARIA-TEODORA 

    

DIRIGINTE, 

Prof.  VACULIK LIVIA ANEMARIE 
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CLASA a XII-a  D 

PROFIL REAL - SPECIALIZAREA ŞTIINŢE ALE NATURII 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 ANDREI D.D. MARIA-OTILIA 

2 ASOFRONIEI V. ANASTASIA-ELENA 

3 BÂRSAN V.D. GEORGE-ŞTEFAN 

4 BLAGA I.G. IOANA   

5 BLEOJA V. ANA-MARIA 

6 BUHUȘANU M. MARIA   

7 BURSUC M. ALEXANDRU-MIHAI 

8 ENACHE G.C. ALEXANDRA   

9 FILIOREANU C.C. ADELINA-MARIA 

10 GRAMADĂ V.D. ANDREEA-IOANA 

11 ILIE A. ANA-ADRIANA 

12 LUNGU-BUCUR I. DAVID-ENMANUEL 

13 ONICĂ F. MARA   

14 ONICĂ A. ŞTEFAN   

15 PALADE-ALEXANDRU C.V. ANDREEA-MARIA 

16 PASCARIU G. ŞTEFAN   

17 PUNGĂ V.D. TEODORA   

18 SIMIONESCU D. LARISA-ŞTEFANIA 

19 SÎSÎNĂ E. TUDOR-ANDREI 

20 SUDOR B.I. MARA-MARIA 

21 ŞERBAN C. IUSTINA-CĂLINA 

22 TEACU D. IUSTINA   

23 TOPLICEANU N. BIANCA-ANDREEA 

24 ŢUVICHI V.F. FLORINA- MARIA 

25 UNGUREANU C.P. DIANA   

26 UNGUREANU N.D. TEODORA-MARIA 

27 VEREŞ M.C. IULIA-ANTONIA 

    

DIRIGINTE, 

Prof.  FRENȚI MARIANA 
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CLASA a XII-a  E 

PROFIL UMANIST - SPECIALIZAREA ŞTIINŢE SOCIALE 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 ANDREI F. BIANCA-ELENA 

2 ANDRONIC N.G. GEORGIANA-GABRIELA 

3 BERBECARU-VIȘAN H.M. MIHNEA-ȘTEFAN 

4 BLAGA G. GIORGIO-ALESSANDRO 

5 CIOFOAIA I. ANA-ALEXANDRA 

6 CROITORU D. MARIA-LAVINIA 

7 CULBECE G.H. DENISIA-IUSTINA 

8 

CRUŞITU-

APREUTESEI 
I.C. GABRIEL 

9 DAVID G. NICOLAE-CRISTIAN 

10 HORCIU-ZĂNOAGĂ C. ANCA 

11 IANOŞ M. MIHĂIŢĂ-NICUŞOR 

12 ION N. LARISA 

13 ISTRATE G. DARIA 

14 LĂBONŢU C.V. ŞTEFAN-ALEXANDRU 

15 MARARU G.C. MARA-TIMEEA 

16 NAZARET C. MARIA-RUXANDRA 

17 NEBOISA C. BIANCA-ELENA 

18 NEDELCU V. DENIS-ANDREI   

19 PAL I. MATTEO 

20 POENARU D.D. ELENA-DELIA 

21 POPA I.C. ALEXANDRAIOANA 

22 POSTELNICU C. MARIA-TEODORA   

23 PRICOPE N. ELENA     

24 RADU Ş. ANDREEA-XENIA-ROBERTA 

25 SAVIN D.A. PETRU-VLAD   

26 SPIRIDON V. SANDRA     

27 STAHI D. EMMA-GABRIELA   

28 STÎNGU C. MĂLINA   

29 TANASE V. TEODORA     

30 TIMOFTE F.D. CASANDRA     

31 TIMOFTE F.D. TIBERIU     

32 TOFAN-HODOROGIA P. DRAGOȘ-ȘTEFAN   

33 ŢEPEŞ-GREURUŞ V.C. DIANA-MARIA   

34 VOICU M.D. DAVID-CONSTANTIN   

DIRIGINTE, 

Prof.  MAGDALINA SIMONA 
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CLASA a XII-a  F 

PROFIL UMANIST - SPECIALIZAREA ŞTIINŢE SOCIALE 

2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Nume 

Inițiala 

tatălui 
Prenume 

1 ALUI-ION F.S. LARISA-ELENA 

2 ANTON M. EDUARD-GABRIEL 

3 APETRI C. MIHNEA-MIHAI 

4 BĂLTOG V. COSMINA   

5 BEJENARU C. MĂDĂLINA-MIHAELA 

6 BELEUŢ M.O. CIPRIAN-GABRIEL 

7 CĂPRIOARĂ B.D. MIHNEA-DUMITRU 

8 CÂMPESCU G. DAVID   

9 CHIRILĂ C.F. GEORGE-ADRIAN 

10 CRĂCIUN M. RAMONA-MIHAELA 

11 CUCOLAŞ G.H. BRIANA   

12 GHERASIM P. ALESSIA   

13 GHERGHEL M. ANNELIZE   

14 GHIȚĂ I. BOGDAN MIHAI 

15 GRĂDINARU N. DUMITRIŢA-ELENA 

16 HANGANU C.P. IUSTIN   

17 IANCU E.L. ELENA-ANDREEA 

18 ISACHE A. ANDREI-LAURENȚIU 

19 LAZĂR N. MARIA-MĂDĂLINA 

20 LAZĂR C. RALF-CONSTANTIN 

21 LĂPUȘNEANU L. RĂZVAN-DANIEL 

22 LUNGU I. TOMMASO ION 

23 MIRĂUȚĂ B. MARIA  

24 NEACȘU I. MATTIA-GABRIEL 

25 PERŢA M. MIRUNA-ALEXIA 

26 PODARU V. MIRUNAIOANA 

27 POPA S.I. IOANA-AMALIA 

28 PUȘCAȘU N. MARIA-ROXANA 

29 ROŞOAIA L.C. LETIŢIA ELENA 

30 RUSU T. MIRCEA   

31 UNGUREANU M. ROBERT-GHEORGHIȚĂ 

32 URSACHI C. RUXANDRA     

33 ZARGIU I.D. ADELINA-ŞTEFANA 

34 ZARGIU C.F. DIANA-GABRIELA 

DIRIGINTE, 

Prof.  NĂSOI ELENA 
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REZULTATE CONCURSURI ȘI COMPETIȚII 

 

Neves 

                       

 Neves este cu siguranță un nume pe care mulți dintre voi l-au auzit in 

ultimul an. Este prezent pe zidurile liceului nostru, în amintirea multor colegi, 

sponsori și persoane bine-intenționate, dar mai ales în sufletele câtorva elevi și al 

unui profesor. Noi suntem aceia, noi suntem Neves. Iar povestea noastră, privind în 

urmă, a fost o călătorie, nu un rezultat sau o destinație. 

 În timpul verii lui 2021, o activitate febrilă de căutare a unor membri noi și 

capabili a avut loc în rândurile echipajului care cu un an înainte participase la 

concursul internațional „Space Settelment Contest” organizat de Societatea 

Spațială Națională a Statelor Unite. 

 Fostul echipaj Bendis obținuse o mențiune, care le plasa produsul muncii 

printre primele 30 din peste 1800 de proiecte predate directorului de comisie Al 

Globus. Pentru elevi cu rezultate notabile la concursuri și olimpiade, doar o 

mențiune nu era suficientă.  
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 Prin urmare, singura opțiune logică era o a doua încercare. Aflându-se 

pentru al doilea an la rând sub îndrumarea domnului profesor Oniciuc, cei 5 

membri inițiali au adus ceea ce sperau ei că avea să ii propulseze spre un premiu: 

forțe proaspete și o viziune inedită. Așa s-a născut actuala echipă Neves, formată 

din Apostol Alexandru, Armeanu Ștefan, Bărbieru Tudor, Berea George, 

Bistriceanu Traian, Cristescu Ilinca, Gheorghiu David, Lupașcu Theodor, Scurtu 

Iancu, Verdeanu Mircea și Zăgărin Tudor. Cei 11 nu ar fi putut să bănuiască ce îi 

aștepta. Dar bineînțeles, până la răsplată, vine întâi munca. 

 Pentru a îndeplini criteriile concursului, echipajul Neves a fost nevoit să 

imagineze o navă spațială capabilă să susțină viața într-un mediu ostil: Spațiul 

Cosmic. Mai mult, existența entității pe care cineva ar putea să o considere o Arcă 

a lui Noe din timpurile noastre, trebuia să fie pe cât posibil autonomă. Chiar în 

regulamentul concursului cu o vechime de câteva decenii, era cerută expres 

capacitatea prototipului de a fi plasat undeva în spațiu si de a nu depinde de planeta 

mamă. Nava aceasta trebuia să aibă prevăzut fiecare detaliu, începând de la crearea 

gravitație artificiale și până la modalitatea de a atrage fonduri pentru o astfel de 

construcție; în proiect au mai fost incluse și detalii privitoare la:  mecanisme de 

guvernare, alimentația locuitorilor, proiectarea camerelor, viața și activitățile 

Nevesienilor, dar poate cel mai important, viitoarele expansiuni și maniera în care 

Neves ar fi afectat populația umană așa cum o cunoaștem astăzi. Toate aceste 

detalii și chiar mai mult trebuiau cuprinse intre coperțile unei cărți și pentru a face 

totul ,,simplu”, organizatorii concursului luaseră decizia de a limita numărul de 

pagini la doar 50. 

 Experiența participării anterioare a 

ajutat într-o oarecare măsură, dar să scrii o 

carte, fie ea științifică sau de proză este de 

o dificultate care nu ar trebui subestimată, 

darămite să combini informația științifică 

cu proza și cu imaginația și să oferi 

cititorului o lectură interesantă. Interesul 

trebuia exercitat deopotrivă și de la 

persoane cu un bagaj științific bogat, 

precum juriul concursului, cât și de la 

persoane de rând, suficient de curioase. 

 Munca propriu-zisă a constat în câteva luni de dezbateri bazate pe ideile 

cercetate de fiecare membru în particular, urmate de alte câteva luni de scris 

paragrafe peste paragrafe și pagini peste pagini; toate trebuiau în cele din urmă 

asamblate în varianta finală a proiectului, un fișier tip PDF de câțiva MB, ce avea 

să ajungă peste ocean, în Statele Unite ale Americii.  
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 Termenul de predare pentru concurs este în 

fiecare an, pe 15 februarie. Cât despre rezultate, în 

urma predării proiectului, cei 11 membri au fost 

aflat că vor fi înștiințați în jurul lunii martie, spre 

final. Desigur, perioada jurizării depinde în fiecare 

an de cantitatea de proiecte. După aproximativ o 

lună de așteptare, emoțiile au început să se adune 

și fiecare membru se trezea așteptând o surpriză 

frumoasă. Pasiunea depusă fusese enormă așa că 

așteptările erau pe măsură. Întâmplarea a făcut ca 

rezultatele să fie anunțate pe site-ul concursului 

chiar în dimineața zilei de 1 aprilie; ce zi a 

păcălelilor au avut cei din echipă! Premiul obținut 

era totuși cât se putea de real, dovada fiind numele 

„Neves” ce stătea în capul listei proiectelor 

menționate. Începând cu 1 aprilie, posibilitățile de 

exprimare a muncii Nevesienilor au crescut enorm. 

 A început cu câteva felicitări joviale, din partea rudelor, profesorilor și 

amicilor. A continuat cum nu se putea mai bine: o invitație din partea Domniei 

Sale, Dna. Ambasadoare a României la Luxemburg. Această invitație presupunea 

ca întregul echipaj să facă deplasarea în micuțul stat european, unde să își 

reprezinte țara în cadrul expoziției internaționale cu ocazia Zilei Europei, pe 9 mai. 

Au intrat în discuție costuri ale deplasării, reînnoiri de buletine și alte dificultăți, 

dar toate au fost depășite fără emoții cu ajutorul unor oameni binevoitori și 

dedicați. 

 Cum altfel am putea spune povestea echipajului Neves la Luxemburg, decât 

cu ajutorul cuvintelor lui Traian Bistriceanu, unul din membrii echipei: În urma 

rezultatelor, am primit o invitație din partea doamnei ambasadoare a României din 

Luxemburg – doamna Livia Rusu, absolventă de Rareș, pentru a ne prezenta 

proiectul în cadrul Zilei Europene a Tineretului, organizată la Esch-sur-Alzette pe 

data de 9 mai, reprezentându-ne totodată și țara. Astfel, am reușit să ne facem 

cunoscută munca, fiind apreciată de numeroase oficialități atât naționale (Primul 

Ministru al Luxemburgului - Xavier Bettel, Marele Duce de Luxemburg - Henri 

Albert), cât și europene (Comisarul European pentru muncă și drepturi civile). De 

asemenea, aceasta experiență a fost un prilej de a ne pregăti prezentarea pentru 

ISDC, dar și de a interacționa cu reprezentanții celorlalte standuri, schimbând 

informații cu privire la simbolurile fiecărei țări, tradițiile acestora și bineînțeles 

preparatele culinare specifice.  

 Am fost plăcut surprins și de capitala Luxemburgului, pe care am vizitat-o 

în următoarea zi. În ciuda faptului că este mai mic decât Piatra Neamț, Luxembrug 

este unul dintre orașele europene care m-a impresionat cel mai tare, grație 
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construcțiilor sale medievale (Palatul Ducal din Luxembourg), arhitecturii sale 

(Centrul Istoric), dar și frumuseților naturale (râul Alzette). Chiar dacă am 

întârziat și am pierdut ghidul ce trebuia să ne prezinte aceste atracții (asigurat de 

Tudor Fedeleș), am reușit să le descoperim singuri, prin intermediul unui tur 

panoramic cu un autobuz turistic. 

 

 Am încheiat această excursie prin vizita sediului SES din Betzdorf, 

asigurată tot de doamna ambasadoare, unde ne-a fost prezentat procesul fabricării 

sateliților de telecomunicații și funcționarea acestora de către un inginer 

aerospațial, experiență care m-a influențat radical în privința facultății pe care aș 

vrea să o urmez. 

 În urma succesului de la prezentarea de pe 9 mai, părinții fondatori ai Neves 

au început să viseze și mai departe; se apropiau cu pași repezi zilele desfășurării 

conferinței în cadrul căreia aveau sa fie înmânate diplomele echipelor premiante. 

Această conferință, sub conducerea NASA, urma să aibă loc în Arlington, lângă 

capitala Statelor Unite, Washington, între 27 și 29 mai. 
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Ceea ce însemna că dacă membrii Neves ar fi îndrăznit să spere la o 

deplasare cu scopul de a-și ridica diploma, ar fi fost nevoiți să treacă de multe 

obstacole. Mircea Verdeanu, membru al echipei, despre eforturile depuse: Pentru 

o perioadă bună de timp eram convins că să ajungem în State nu ar fi realizabil 

din multe motive. O deplasare în Washington însemna nu doar bilete de avion, ci 

viză, care este un proces mult mai anevoios decât ne-am imaginat. Și ținând cont 

de această incertitudine, nu am putut pregăti nimic până când nu am fost convinși 

că vom reuși toți să avem vize. Astfel cu o săptămână înainte de data teoretică a 

plecării, ne-am apucat să ne rezervăm cazare, bilete de avion și tot ce mai aveam 

nevoie pentru plecare. Având ambiția de a ajunge în locul la care mulți nici nu 

visează, am reușit să planificăm în mai puțin de trei săptămâni, ce alții pregătesc 

cu multe luni înainte. Uitându-ne în urmă, la tot ce am reușit să realizăm, în afară 

de mândria pe care o avem mai mult sau mai puțin fiecare dintre noi, observăm că 

am lăsat în urmă această dorință de a ieși din cotidian și că atât timp cât visezi 

departe și ești dispus să depui efortul necesar, totul este posibil. 

 

 Iar deplasarea în sine, a fost ceva de povestit generațiilor viitoare. Cei de la 

Neves au trăit visul american la maximum, totodată ținând tricolorul sus. Membră a 

echipei, Ilinca Cristescu a spus: Călătoria în SUA a fost ceva cu adevărat  inedit. 

Fiecare aspect, planificat sau nu, a avut farmecul său, iar echipa a reușit să facă 

față cu brio tuturor provocărilor. Totul a culminat, bineînțeles, la conferința 

anuală a Societății Naționale Spațiale a Statelor Unite din Washington DC, în 

cadrul căreia ne-au fost încununate eforturile ultimelor 6 luni și unde am primit 

diploma oficială din partea colectivului de jurați. Pregătirea participării noastre în 

cadrul evenimentului nu a fost deloc ușoară, întrucât a trebuit, într-un timp destul 

de limitat, să concepem, să filmăm și să trimitem organizatorilor videoclipul-

prezentare al proiectului nostru, material ce avea să ne asigure un loc în 

programul bine structurat al conferinței. Dar ambiția și puterea de muncă a 
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membrilor a triumfat și de această dată, motiv pentru care am reușit să obținem 

cele 15 minute „de celebritate” care ne-au permis să arătăm tot ce am avut mai 

bun. Am exersat de nenumărate ori discursul pe care urma să-l susținem în fața 

publicului, chiar până târziu în ajunul zilei celei mari, sau cu zeci de minute 

înainte de prezentarea în plen. Rezultatul? A fost un moment remarcabil, succedat 

de multe aplauze, întrebări și felicitări din partea publicului avizat și pasionat de 

domeniul științific. Unul dintre organizatori a dorit să facă o fotografie alături de 

noi, spunându-ne că am avut cea mai bună prezentare din ultimii 5 ani în care 

participase la această conferință.  

 Am fost mândri de noi, de ce am realizat împreună, de liceu, de țara 

noastră și am dorit să imortalizăm acel moment, prin expunerea steagului țării și 

al județului nostru. 

 Pentru a ne sărbători reușita, am lua la pas (ajutați, totuși, și de metrou) 

capitala celei mai influente țări din lume. Cu această ocazie, am reușit să vedem 

câteva dintre simbolurile Americii: Casa Albă, Capitoliul, Monumentul Lincoln și 

altele. Destul de rapid am fost cuprinși de un sentiment familiar, întrucât străzile, 

oamenii și cultura per total erau toate desprinse din firul memoriei fiecăruia dintre 

noi, din filme, documentare, desene animate, văzute și cunoscute încă din 

copilărie.  

 Deplasarea noastră în State s-a încheiat cu o scurtă vizită în orașul tuturor 

posibilităților - New York City, unde am bifat câteva obiective importante și am 

ajuns să simțim în totalitate fiorul visului american, acum împlinit. 

 

 Odată cu finalul anului, proiectul Neves părea să își fi finalizat misiunea, iar 

10 din cei 11 membrii se pregăteau pentru începutul clasei a 12-a. Excursiile și 

distracția ar fi putut părea doar de tema trecutului, dar printr-o întâmplare, echipa 

se întâlnise în mai, la Luxemburg, cu un europarlamentar român. Acesta le 
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promisese Nevesienilor un tur al Parlamentului European, la Bruxelles. Ultima 

excursie a celor din echipă a avut loc între 24 și 26 octombrie. Despre aceasta, ne 

spune Iancu Matei Scurtu: Problemele socio-economice moderne, abstractizarea 

mecanismelor de guvernare precum și creșterea mișcărilor populiste îl pot face 

chiar și pe cel mai optimist dintre noi să creadă că ideea de unitate europeană nu 

este nimic altceva decât o adunătura eteroclită de idei lipsite de substanță pe care 

ni le cităm în momente de criză. Istoria europeană ne învăță că acolo unde 

unitatea și dialogul au lipsit, secole de violență și suferință le-au luat locul. 

Această armonie fragilă între trecut, prezent și viitor este reprezentată perfect de 

către Bruxelles, acest axis mundi al societății europene și totodată epilogul 

proiectului nostru. Importanța unității într-o echipă nu este restrânsă doar la 

munca într-un proiect ci se revarsă în fiecare aspect al vieții noastre. Astfel, vizită 

de la Parlamentul European mi-a arătat că indiferent de natura problemelor cu 

care ne vom confrunta în viitor, este important să o facem uniți. 

 

 În finalul acestui articol, tot ce a rămas de discutat este ce lasă în urmă 

echipajul. Membrul care va participa și la concursul de anul acesta, George 

Alexandru Berea, ne spune: Acum că ați auzit povestea noastră, probabil vă 

întrebați ce urmează? Răspunsul este mergem mai departe! Când s-a aflat de 

succesul nostru am fost surprins de cât de mulți elevi erau entuziasmați să 

participe la acest concurs. Așa că am creat o nouă echipă la clasa a 11-a, din care 

fac parte și eu. Am început deja munca și pot să spun că sunt impresionat. Răsar 

idei noi pe care anul trecut nici nu le-am luat în considerare! Dar asta nu e tot!    

S-au format și două echipe la clasa a 9-a și la clasa a 7-a, care sunt la fel de 

încântate să lucreze! Iar, pentru noi, echipa Neves, rămâne să îi îndrumăm în 

călătoriile lor și să îi ajutăm să își atingă potențialul. În acest fel dorim să 

continuăm tradiția în școală prin adăugarea de noi minți care să vină cu idei 

proaspete și să creeze un proiect la fel de bun, sau chiar mai bun! 

Noi suntem Neves și aceasta a fost povestea noastră! 
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Profil de campion 

Profesor Loredana MITREA 

 

Minunea cu ochi albaștri ca cerul își conturează 

hotărât și fără tăgadă drumul spre succes. A început să-l 

creioneze din prima clipă în care a pășit pe porțile 

acestui liceu, acum cinci ani, odată cu primele realizări 

din viața sa de „rareșistă”. Iar cei care i-au fost dascăli 

ori colegi au știut încă de atunci că va marca o pagină 

importantă din istoria de excelență a școlii.  

Dar cine este domnișoara cu privire de azur și 

zâmbet de catifea? Ilinca Sandu, un „boboc” sădit aici, la „Petru Rareș” și înflorit 

maiestuos la umbra mentorilor săi. O prezență inconfundabilă ce însuflețește rapid 

orice adunare cu pasiunea din discursul său. Hotărâtă, puternică și tenace, Ilinca are 

deja un palmares de invidiat și promite rezultate spectaculoase în anii ce vin. 

Competiția o atrage ca un magnet. Odată intrată în cursă, investește fiecare 

moleculă a ființei sale în atingerea obiectivului. Dar o face cu o ușurință 

incredibilă, cu naturalețe și bucurie. Îi strălucesc în ochi dragostea de studiu, 

perseverența și curajul de a căuta noi abordări.  

Altfel cum s-ar explica minunatele ei înfăptuiri de până acum? S-a calificat 

într-un singur an (și nu oricând, ci chiar în clasa a VIII-a, pe când avea examen de 

Evaluare Națională) la patru etape naționale ale unor discipline școlare: 

matematică, fizică, astronomie și limba franceză. Iar rezultatele în urma probelor la 

care a participat alături de cei mai buni elevi din țară au plasat-o întotdeauna în top: 

medalie de bronz a Societății Române de Fizică, locul V și mențiune a Ministerului 

Educației la Olimpiada Națională de limba franceză, locul I la Olimpiada Națională 

și calificare în Lotul Lărgit de Astronomie și Astrofizică al României. După 

selecție, ea a devenit unul dintre membrii primei echipe a țării participante la 

Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori. În decurs de 

câteva săptămâni, copilul acesta unic a realizat cât alții în ani și ani de muncă. 

Făptura gingașă a Ilincăi ascunde o forță incomensurabilă. Valuri 

tumultoase de trăiri însoțesc, vrute sau nevrute, tot ceea ce începe ea. Pentru că face 

din pasiune tot ceea ce face, Ilincăi îi e foarte ușor să atingă perfecțiunea. Iar acest 

lucru s-a întâmplat chiar în această toamnă. A fost declarată câștigător absolut al 

Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică desfășurată la Suceava și 

Câmpulung Moldovenesc între 31 octombrie și 7 noiembrie. După cele patru probe, 

adolescenta pasionată de constelații a adăugat în colecția sa o medalie de aur, 

devenind și beneficiarul bursei „Meritul olimpic”, acordată elevilor cu performanțe 

deosebite la etape internaționale. Un parcurs uimitor, la doar 15 ani.  

Mult succes în anii care vin, dragă Ilinca! Et n’oublie pas: „L impossible 

recule toujours quand tu marches vers lui!”  
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Rezultate concursuri și competiții 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa Disciplina 
Profesor la 

clasă 
Concurs 

Rezultat la 

concurs 
Etapa 

1.  Sandu Ilinca 8 Astronomie 
Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Premiul I Județeană 

2.  
Cazan Giorgia 

Aurora 
8 Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

3.  Crihan David 7 Astronomie 
Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Premiul  

al III-lea 
Județeană 

4.  Beșu Ioana 6 Astronomie 
Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Mențiune Județeană 

5.  Moraru Daria 6 Astronomie 
Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Mențiune Județeană 

6.  
Dumitrescu 

Nicol 
7 Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Mențiune Județeană 

7.  
Bistriceanu 

Miruna 
6 Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Mențiune Județeană 

8.  
Pătuleanu 

Vlad 
6 Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Mențiune Județeană 

9.  
Voaideș 

Robert 
10 B Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Premiul I Județeană 

10.  
Berea 

Alexandru 
10 B Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

11.  
Meynaghi 

Alexandru 
10 B Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Premiul  

al III-lea 
Județeană 

12.  
Apostol 

Alexandru 
11 B Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Premiul I Județeană 



C.N. Petru Rareș  

 

 

96 

13.  
Bistriceanu 

Traian 
11 B Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

14.  
Iancu Matei 

Scurtu 
11 A Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

15.  
Berea 

Alexandru 
10 B Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Națională de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Premiul I, 

medalie de 

aur 

Națională 

16.  
Voaideș 

Robert 
10 B Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Națională de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Premiul  

al III-lea, 

medalie de 

aur 

Națională 

17.  
Iancu Matei 

Scurtu 
11 A Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Națională de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Medalie de 

argint 
Națională 

18.  
Apostol 

Alexandru 
11 B Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Națională de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Mențiune 

ME, medalie 

de argint 

Națională 

19.  
Bistriceanu 

Traian 
11 B Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Națională de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Medalie de 

bronz 
Națională 

20.  
Pătuleanu 

Vlad 
6 Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Națională de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Medalie de 

bronz 
Națională 

21.  
Bistriceanu 

Miruna 
6 Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Națională de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Diplomă de 

onoare 
Națională 

22.  
Dumitrescu 

Maria Nicole 
7 Astronomie 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Națională de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Diplomă de 

onoare 
Națională 

23.  Sandu Ilinca 8 Astronomie 
Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Națională de 

Astronomie și 

Astrofizică 

Premiul 

 al III-lea, 

medalie de 

argint 

Națională 

24.  Sandu Ilinca 9 B Astronomie 
Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Internațională de 

Astronomie și 

Științe Spațiale - jr 

Locul 1 

absolut, 

medalie de 

aur 

Internațională 

25.  
Dodita Ioana 

Alessia 
7 Biologie 

Acatrinei 

Ionela-

Loredana 

Zircon Mențiune Regională 

26.  Păstrav Costin 7 Biologie 

Acatrinei 

Ionela-

Loredana 

Zircon Mențiune Regională 

27.  
Nistor Diana 

Maria 
7 Biologie 

Acatrinei 

Ionela-

Loredana 

Zircon Mențiune Regională 
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28.  
Patnoschi 

Eliza 
7 Biologie 

Acatrinei 

Ionela-

Loredana 

Zircon Mențiune Regională 

29.  
Dumitrescu 

Nicole 
7 Biologie 

Acatrinei 

Ionela-

Loredana 

Concursul național 

"G.E.Palade" 

Premiul  

al III-lea 
Județeană 

30.  Sturzu Matei 8 Biologie 

Acatrinei 

Ionela-

Loredana 

Concurs național 

"G.E.Palade" 
Mențiune Județeană 

31.  
Crusitu Ana 

Cristiana 
8 Biologie 

Acatrinei 

Ionela-

Loredana 

Zircon 
Premiul  

al III-lea 
Regională 

32.  
Cazan Aurora, 

Sturzu Matei 
8 Biologie 

Acatrinei 

Ionela-

Loredana 

Zircon Mențiune Regională 

33.  

Pantaziu 

Mihnea 

Constantin 

10 A Biologie 

Acatrinei 

Ionela-

Loredana 

Olimpiada de 

biologie 
Premiul I Județeană 

34.  
Rusu Bianca 

Elena 
10 D Biologie 

Acatrinei 

Ionela-

Loredana 

Zircon Premiul I Regională 

35.  
Avarvarei 

Bianca, 
10 D Biologie 

Acatrinei 

Ionela-

Loredana 

Zircon 
Premiul  

al III-lea 
Regională 

36.  Dulău Flavia 10 D Biologie 

Acatrinei 

Ionela-

Loredana 

Zircon 
Premiul  

al III-lea 
Regională 

37.  
Chioaca 

Iustina 
10 D Biologie 

Acatrinei 

Ionela-

Loredana 

Zircon 
Premiul  

al III-lea 
Regională 

38.  Ignat Andrei 10 D Biologie 

Acatrinei 

Ionela-

Loredana 

Zircon 
Premiul 

 al III-lea 
Regională 

39.  
Rusu Andreea 

Ștefania 
10 D Biologie 

Acatrinei 

Ionela-

Loredana 

Zircon Mențiune Regională 

40.  Lupu Andreea 9 D Biologie 
Goraș 

Cristina 
Concurs „Zircon” Premiul I Regională 

41.  
Pavel Elena 

Georgiana 
9 D Biologie 

Goraș 

Cristina 
Concurs „Zircon” Mențiune Regională 

42.  Păun Ioana 9 D Biologie 
Goraș 

Cristina 
Concurs „Zircon” Mențiune Regională 

43.  
Chiorbeja 

Daria 
9 D Biologie 

Goraș 

Cristina 
Concurs „Zircon” Mențiune Regională 

44.  Năsoi Ioana 11 B Biologie 
Goraș 

Cristina 

Olimpiada de 

Biologie 

Premiul    

al II-lea 
Județeană 

45.  
Zăgărin Tudor 

Ioan 
11 D Biologie 

Goraș 

Cristina 

Olimpiada de 

Biologie 
Mențiune Județeană 

46.  
Adăscăliței 

Maria 
11 D Biologie 

Goraș 

Cristina 

High School 

Science Projects 
Mențiune Regională 
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47.  Ignea Ioana 11 D Biologie 
Goraș 

Cristina 

High School 

Science Projects 
Mențiune Regională 

48.  
Stanciu 

Andreea 
11 D Biologie 

Goraș 

Cristina 

High School 

Science Projects 
Mențiune Regională 

49.  Săvoaia Maria 12 B Biologie Veiss Aloma 

Olimpiada 

Națională de 

Biologie 

Premiul 

 al II-lea 
Națională 

50.  Sârbu Andrei 9 C Biologie Veiss Aloma 

Olimpiada 

Județeană de 

Biologie 

Premiul I Județeană 

51.  
Sofrone 

Teodora 
9 C Biologie Veiss Aloma 

Olimpiada 

Județeană de 

Biologie 

Premiul I Județeană 

52.  Săvoaia Maria 12 B Biologie Veiss Aloma 

Olimpiada 

Județeană de 

Biologie 

Premiul I Județeană 

53.  Gorea Paula 9 C Biologie Veiss Aloma 
Olimpiada de 

Biologie 

Premiul 

 al II-lea 
Județeană 

54.  
Timișescu 

Ștefania 
12 B Biologie Veiss Aloma 

Olimpiada de 

Biologie 

Premiul 

 al II-lea 
Județeană 

55.  
Vieru Ana-

Maria 
9 C Biologie Veiss Aloma 

Olimpiada de 

Biologie 

Premiul 

 al III-lea 
Județeană 

56.  
Armeanu 

Ștefan 
11 A Biologie Veiss Aloma 

Olimpiada de 

Biologie 

Premiul 

 al III-lea 
Județeană 

57.  

Ciocîrlan 

Mihnea-

Andrei 

11 A Biologie Veiss Aloma 
Olimpiada de 

Biologie 

Premiul  

al III-lea 
Județeană 

58.  

Denciu 

Andrei-

Cristian 

9 B Biologie Veiss Aloma 
Olimpiada de 

Biologie 
Mențiune Județeană 

59.  
Romano 

Albert 
9 B Biologie Veiss Aloma 

Olimpiada de 

Biologie 
Mențiune Județeană 

60.  
Butură Ana-

Alessia 
9 B Biologie Veiss Aloma 

Olimpiada de 

Biologie 
Mențiune Județeană 

61.  
Amartei 

Gabriela 
11 C Biologie Veiss Aloma 

Olimpiada de 

Biologie 
Mențiune Județeană 

62.  
Sofrone 

Teodora 
9 C Biologie Veiss Aloma Concursul „Zircon” Premiul I Regională 

63.  
Vieru Ana-

Maria 
9 C Biologie Veiss Aloma Concursul „Zircon” Premiul I Regională 

64.  
Dandu Ana-

Maria 
9 C Biologie Veiss Aloma Concursul „Zircon” Premiul I Regională 

65.  
Apalaghiei 

Ioan 
9 B Biologie Veiss Aloma Concursul „Zircon” Premiul I Regională 
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66.  
Romano 

Albert 
9 B Biologie Veiss Aloma Concursul „Zircon” 

Premiul  

al III-lea 
Regională 

67.  Andrei Anisia 9 B Biologie Veiss Aloma Concursul „Zircon” 
Premiul 

 al III-lea 
Regională 

68.  Hrum Irina 9 B Biologie Veiss Aloma Concursul „Zircon” 
Premiul  

al III-lea 
Regională 

69.  
Botoșanu 

Teodora 
9 B Biologie Veiss Aloma Concursul „Zircon” 

Premiul  

al III-lea 
Regională 

70.  Mocanu Delia 9 B Biologie Veiss Aloma Concursul „Zircon” 
Premiul  

al III-lea 
Regională 

71.  
Căruceriu 

Irina 
9 C Biologie Veiss Aloma Concursul „Zircon” Mențiune Regională 

72.  Banu Diana 9 B Biologie Veiss Aloma Concursul „Zircon” Mențiune Regională 

73.  
Sofrone 

Teodora 
9 C Biologie Veiss Aloma 

Concursul 

„Scrisoare pentru 

draga mea planetă” 

Premiul I Națională 

74.  
Niță Călin 

Mihai 
9 B Chimie 

Ionică 

Florica 

Olimpiada de 

Chimie 
Premiul I Județeană 

75.  
Niță Călin 

Mihai 
9 B Chimie 

Ionică 

Florica 

Olimpiada de 

Chimie 
Participare Națională 

76.  
Apalaghiei 

Ioan 
9 B Chimie 

Ionică 

Florica 

Olimpiada de 

Chimie 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

77.  
Apalaghiei 

Ioan 
9 B Chimie 

Ionică 

Florica 

Olimpiada de 

Chimie 
Participare Națională 

78.  
Isăchioaiei 

Mihnea 
9 B Chimie 

Ionică 

Florica 

Concursul Național 

Interdisciplinar 

Chimie și științe 

Ioan Zgârciu 

Premiul  

al III-lea 
Națională 

79.  
Romaniuc 

Ioana 
9 B Chimie 

Ionică 

Florica 

Concursul Național 

Interdisciplinar 

Chimie și științe 

Ioan Zgârciu 

Premiul 

 al III-lea 
Națională 

80.  
Niță Călin 

Mihai 
9 B Chimie 

Ionică 

Florica 

Concursul 

„Cristofor 

Simionescu”• 

Premiul I Națională 

81.  Sfetcu Teona 9 D Chimie 
Ionică 

Florica 

Concursul 

„Cristofor 

Simionescu”• 

Premiul I Națională 

82.  
Pavel 

Georgiana 
9 D Chimie 

Ionică 

Florica 

Concursul 

„Cristofor 

Simionescu”• 

Premiul  

al II-lea 
Națională 

83.  
Denciu 

Andrei 
9 B Chimie 

Ionică 

Florica 

Concursul 

„Cristofor 

Simionescu”• 

Premiul  

al II-lea 
Națională 
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84.  Năsoi Ioana 11 B Chimie 
Ionică 

Florica 

Concursul 

„Cristofor 

Simionescu”• 

Premiul 

 al III-lea 
Națională 

85.  
Păstrăv 

Andrei-Costin 
7 Chimie 

Ionică 

Florica 
Concursul Zircon 

Premiul  

al III-lea 
Regională 

86.  Buzdea Ioana 7 Chimie 
Ionică 

Florica 
Concursul Zircon 

Premiul 

 al II-lea 
Regională 

87.  
Dumitrescu 

Maria Nicole 
7 Chimie 

Ionică 

Florica 
Concursul Zircon Premiul I Regională 

88.  
Dodiță 

Alessia Ioana 
7 Chimie 

Ionică 

Florica 
Concursul Zircon 

Premiul  

al II-lea 
Regională 

89.  
Patnoschi 

Eliza Elena 
7 Chimie 

Ionică 

Florica 
Concursul Zircon 

Premiul  

al III-lea 
Regională 

90.  
Nistor Maria 

Diana 
7 Chimie 

Ionică 

Florica 
Concursul Zircon Mențiune Regională 

91.  Niță Călin 9 B Chimie 
Ionică 

Florica 
Concursul Zircon Premiul I Regională 

92.  Sfetcu Teona 9 D Chimie 
Ionică 

Florica 
Concursul Zircon Premiul I Regională 

93.  
Pavel 

Georgiana 
9 D Chimie 

Ionică 

Florica 
Concursul Zircon 

Premiul  

al II-lea 
Regională 

94.  
Lupu Ioana 

Andreea 
9 D Chimie 

Ionică 

Florica 
Concursul Zircon Mențiune Regională 

95.  
Bolea 

Dimitrie 
10 B Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul 

Academician 

Cristofor 

Simionescu  

Premiul  

al III-lea 
Națională 

96.  
Paica 

Alexandra 
10 B Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul 

Academician 

Cristofor 

Simionescu  

Premiul 

 al III-lea 
Națională 

97.  Rusu Bianca 10 D Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul 

Academician 

Cristofor 

Simionescu  

Premiul 

 al II-lea 
Națională 

98.  
Severin 

Ecaterina 
11 C Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul 

Academician 

Cristofor 

Simionescu  

Mențiune Națională 

99.  
Vieru Ana-

Maria 
9 C Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul 

Academician 

Cristofor 

Simionescu  

Premiul  

al II-lea 
Națională 

100.  
Agapie 

Alexandra 
12 C Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul Național 

“CHIMIA – Artă 

între Științe” 

Premiul 

 al II-lea 
Națională 
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101.  

Severin 

Ecaterina, 

Avirvarei 

Bianca-Maria, 

Rusu Bianca 

Caileanu 

Teodora, 

Bolea 

Dimitrie Dan, 

Lupascu 

Simon-

Dimitrie, 

Paica Andreea 

- Alexandra, 

Vieru Ana-

Maria 

Echipe Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul 

Academician 

Cristofor 

Simionescu 

Premiul  

al II-lea 
Națională 

102.  
Stoian 

Mihaela 
12 C Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul Național 

“CHIMIA – Artă 

între Științe” 

Premiul I Națională 

103.  

Dulău- 

Constantinesc

u Flavia 

10 D Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul Național 

“CHIMIA – Artă 

între Științe” 

Premiul 

 al II-lea 
Națională 

104.  
Vieru Ana 

Maria 
9 C Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul Național 

“CHIMIA – Artă 

între Științe” 

Premiul 

 al III-lea 
Națională 

105.  
Maciujec 

David 
12 A Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul Național 

“CHIMIA – Artă 

între Științe” 

Premiul 

 al II-lea 
Națională 

106.  
Manoliu 

Denisa 
12 C Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul Național 

“CHIMIA – Artă 

între Științe” 

Premiul 

 al II-lea 
Națională 

107.  

Derecichei 

Emanuela 

Octavia 

12 C Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul Național 

“CHIMIA – Artă 

între Științe” 

Premiul 

 al III-lea 
Națională 

108.  Florescu Iris 11 C Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul Național 

“CHIMIA – Artă 

între Științe” 

Premiul 

 al III-lea 
Națională 

109.  
Căileanu  

Teodora 
11 C Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul Național 

“CHIMIA – Artă 

între Științe” 

Premiul I Națională 

110.  
Căileanu 

Teodora 
11 C Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Olimpiada de 

chimie 

Premiul 

 al II-lea 
Județeană 

111.  
Atomulesei 

Tudor 
8 Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Olimpiada de 

chimie 

Premiul  

al III-lea 
Județeană 

112.  Ignat Andrei 10 D Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concurs online de 

fizica,chimie și 

biologie Zircon 

Premiul  

al III-lea 
Națională 

113.  
Avîrvarei 

Bianca 
10 D Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul 

Academician 

Cristofor 

Simionescu  

Premiul  

al II-lea 
Națională 

114.  
Căileanu 

Teodora 
11 C Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul 

Academician 

Cristofor 

Simionescu  

Mențiune Națională 
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115.  
Lupașcu 

Simon 
10 B Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul 

Academician 

Cristofor 

Simionescu  

Premiul I Națională 

116.  
Lupascu 

Simon 
10 B Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Olimpiada de 

chimie 
Premiul I Județeană 

117.  
Lupașcu 

Simon 
10 B Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Olimpiada de 

chimie 
Mențiune Națională 

118.  
Bolea 

Dimitrie Dan 
10 B Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Olimpiada de 

chimie 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

119.  
Cenușe 

Raluca 
8 Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Olimpiada chimie Mențiune Județeană 

120.  

Nistor Delia / 

Voaideș 

Robert 

10 B Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concursul Național 

Interdisciplinar 

Chimie și științe 

Ioan Zgârciu 

Premiul 

 al II-lea 
Națională 

121.  
Avîrvarei 

Bianca 
10 D Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concurs online de 

fizică,chimie și 

biologie Zircon 

Premiul  

al II-lea 
Națională 

122.  
Cenușe 

Raluca 
8 Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concurs online de 

fizică,chimie și 

biologie Zircon 

Premiul 

 al III-lea 
Națională 

123.  
Paica 

Alexandra 
10 B Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concurs online de 

fizică,chimie și 

biologie Zircon 

Mențiune Națională 

124.  Rusu Bianca 10 D Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concurs online de 

fizică,chimie și 

biologie Zircon 

Premiul I Națională 

125.  Sandu Ilinca 8 Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concurs online de 

fizică,chimie și 

biologie Zircon 

Premiul 

 al III-lea 
Națională 

126.  
Crușitu Ana 

Cristiana 
8 Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concurs online de 

fizică,chimie și 

biologie Zircon 

Premiul  

al III-lea 
Națională 

127.  

Dulău-

Constantinesc

u Flavia 

10 D Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concurs online de 

fizică,chimie și 

biologie Zircon 

Premiul  

al II-lea 
Națională 

128.  
Vieru Ana 

Maria 
9 C Chimie 

Visan 

Carmen 

Mihaela 

Concurs online de 

fizică,chimie și 

biologie Zircon 

Premiul  

al II-lea 
Națională 

129.  Sandu Ilinca 8 Fizică 
Frenți 

Mariana 

Olimpiada De 

Fizică 
Premiul I Județeană 

130.  
Atomulesei 

Tudor 
8 Fizică 

Frenți 

Mariana 

Olimpiada De 

Fizică 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

131.  
Pascale Ana-

Maria 
8 Fizică 

Frenți 

Mariana 

Olimpiada De 

Fizică 
Mențiune Județeană 

132.  

Vădeanu 

Răzvan -

Andrei 

8 Fizică 
Frenți 

Mariana 

Olimpiada De 

Fizică 
Mențiune Județeană 
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133.  
Apalaghiei 

Ioan 
9 B Fizică 

Frenți 

Mariana 

Olimpiada De 

Fizică 
Premiul I Județeană 

134.  Niță Călin 9 B Fizică 
Frenți 

Mariana 

Olimpiada De 

Fizică 

Premiul  

al III-lea 
Județeană 

135.  
Isăchioaei 

Mihnea 
9 B Fizică 

Frenți 

Mariana 

Olimpiada De 

Fizică 
Mențiune Județeană 

136.  
Spiridon 

Miruna 
9 B Fizică 

Frenți 

Mariana 

Olimpiada De 

Fizică 
Mențiune Județeană 

137.  Buzdea Matei 12 B Fizică 
Frenți 

Mariana 

Olimpiada De 

Fizică 
Premiul I Județeană 

138.  Sandu Ilinca 8 Fizică 
Frenți 

Mariana 

Olimpiada De 

Fizică 

Medalie 

Bronz 
Națională 

139.  
Atomulesei 

Tudor 
8 Fizică 

Frenți 

Mariana 

Olimpiada De 

Fizică 

Medalie 

Argint 
Națională 

140.  
Apalaghiei 

Ioan 
9 B Fizică 

Frenți 

Mariana 

Olimpiada De 

Fizică 

Medalie 

Bronz 
Națională 

141.  Buzdea Matei 12 B Fizică 
Frenți 

Mariana 

Olimpiada De 

Fizică 
Mențiune Națională 

142.  
Apalaghiei 

Ioan 
9 B Fizică 

Frenți 

Mariana 
Zircon Premiul I Regională 

143.  Niță Călin 9 B Fizică 
Frenți 

Mariana 
Zircon 

Premiul  

al II-lea 
Regională 

144.  Hrum Irina 9 B Fizică 
Frenți 

Mariana 
Zircon Mențiune Regională 

145.  Andrei Anisia 9 B Fizică 
Frenți 

Mariana 
Zircon Mențiune Regională 

146.  Mocanu Delia 9 B Fizică 
Frenți 

Mariana 
Zircon Mențiune Regională 

147.  
Denciu 

Andrei 
9 B Fizică 

Frenți 

Mariana 
Zircon Mențiune Regională 

148.  
Romano 

Albert 
9 B Fizică 

Frenți 

Mariana 
Zircon Mențiune Regională 

149.  Sandu Ilinca 8 Fizică 
Frenți 

Mariana 
Zircon Premiul I Regională 

150.  
Atomulesei 

Tudor 
8 Fizică 

Frenți 

Mariana 
Zircon Premiul I Regională 

151.  
Cenușe 

Raluca 
8 Fizică 

Frenți 

Mariana 
Zircon 

Premiul  

al III-lea 
Regională 
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152.  Cazan Aurora 8 Fizică 
Frenți 

Mariana 
Zircon 

Premiul  

al III-lea 
Regională 

153.  
Gogoană 

David 
8 Fizică 

Frenți 

Mariana 
Zircon Mențiune Regională 

154.  
Cozma 

Angelo 
8 Fizică 

Frenți 

Mariana 
Zircon Mențiune Regională 

155.  
Rusu-Feraru 

Theodor 
8 Fizică 

Frenți 

Mariana 
Zircon Mențiune Regională 

156.  
Vădeanu 

Răzvan 
8 Fizică 

Frenți 

Mariana 
Zircon Mențiune Regională 

157.  
Apalaghiei 

Ioan 
9 B Fizică 

Frenți 

Mariana 
Phi-Online Premiul I Națională 

158.  
Isăchioaei 

Mihnea 
9 B Fizică 

Frenți 

Mariana 
Phi-Online Premiul I Națională 

159.  Niță Călin 9 B Fizică 
Frenți 

Mariana 
Phi-Online Premiul I Națională 

160.  
Sturzu Matei 

Alexandru 
8 Fizică 

Frenți 

Mariana 

Olimpiada 

Interdisciplinară 

„Științe Pentru 

Juniori„ 

Premiul I Județeană 

161.  
Inanov Ema-

Andreea 
10 D Fizică 

Moroșanu 

Ana-

Cezarina 

Olimpiada de Fizică Mențiune Județeană 

162.  
Ivanov Ema-

Andreea 
10 D Fizică 

Moroșanu 

Ana-

Cezarina 

Concursul Național 

de Fizică PHI 2022 

Premiul 

 al II-lea 
Națională 

163.  
Ivanov Ema-

Andreea 
10 D Fizică 

Moroșanu 

Ana-

Cezarina 

Concursul online de 

fizică, chimie și 

biologie Zircon 

Premiul I Națională 

164.  

Dandu Ana-

Maria-

Gabriela 

9 C Fizică 

Moroșanu 

Ana-

Cezarina 

Concursul online de 

fizică, chimie și 

biologie „ZIRCON” 

Premiul  

al III-lea 
Națională 

165.  Beșu Ioana 6 Fizică 
Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de fizică 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

166.  
Pătuleanu 

Vlad 
6 Fizică 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de fizică 
Mențiune Județeană 

167.  Ioviță Tudor 6 Fizică 
Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de fizică 
Mențiune Județeană 

168.  Moraru Daria 6 Fizică 
Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de fizică 
Mențiune Județeană 

169.  Chitaș David 6 Fizică 
Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de fizică 
Mențiune Județeană 

170.  
Ungureanu 

Ștefan 
6 Fizică 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de fizică 
Mențiune Județeană 
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171.  
Voaideș 

Robert 
10 B Fizică 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de fizică 
Premiul I Județeană 

172.  
Berea 

Alexandru 
10 B Fizică 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de fizică 

Premiul  

al III-lea 
Județeană 

173.  
Hanganu 

Tudor 
10 B Fizică 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de fizică 
Mențiune Județeană 

174.  
Meynaghi 

Alexandru 
10 B Fizică 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de fizică 
Mențiune Județeană 

175.  Cristian Sara 10 B Fizică 
Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de fizică 
Mențiune Județeană 

176.  
Iancu Matei 

Scurtu 
11 A Fizică 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Județeană de fizică 

Premiul 

 al II-lea 
Județeană 

177.  
Voaideș 

Robert 
10 B Fizică 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Națională de Fizică 

Mențiune 

ME, medalie 

de aur 

Națională 

178.  
Berea 

Alexandru 
10 B Fizică 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Națională de Fizică 

Mențiune 

ME, medalie 

de argint 

Națională 

179.  
Hanganu 

Tudor 
10 B Fizică 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Națională de Fizică 

Medalie de 

bronz 
Națională 

180.  
Iancu Matei 

Scurtu 
11 A Fizică 

Oniciuc 

Grigoruță 

Olimpiada 

Națională de Fizică 

Medalie de 

bronz 
Națională 

181.  

Bodron 

Dimitrie 

Hrisostom 

7 Fizică 
Secară 

Cristinel 

Olimpiada 

Națională de Fizică 
Mențiune Națională 

182.  
Apostol 

Alexandru 
11 B Fizică 

Secară 

Cristinel 

Olimpiada 

Națională de Fizică 
Mențiune Națională 

183.  
Bistriceanu 

Traian 
11 B Fizică 

Secară 

Cristinel 

Olimpiada 

Națională de Fizică 

Medalie 

bronz 
Națională 

184.  

Cristescu 

Ilinca, 

Zăgărin Tudor 

Ioan 

11 D Fizică 
Secară 

Cristinel 

Concursul National 

Ioan Zgârciu 
Premiul I Județeană 

185.  
Pavel 

Georgiana 
9 D Fizică 

Secară 

Cristinel 

Concursul de fizica 

chimie biologie 

Zircon 

Mențiune Regională 

186.  Sfetcu Teona 9 D Fizică 
Secară 

Cristinel 

Concursul de fizica 

chimie biologie 

Zircon 

Mențiune Regională 

187.  
Pintilie 

Ecaterina 
11 E Geografie 

Iacob 

Alexandru 

Olimpiada de 

geografie 
Premiul I Județeană 

188.  

Serghei 

Cezara 

Florina 

8 Geografie 

Magdalina 

Elena 

Simona 

Olimpiada 

Județeană De 

Geografie 

Premiul  

al III-lea 
Județeană 

189.  
Pătuleanu 

Sorin Andrei 
9 B Geografie 

Magdalina 

Elena 

Simona 

Olimpiada 

Județeană De 

Geografie 

Premiul  

al III-lea 
Județeană 
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190.  
Iftimia Petru 

Matei 
10 E Geografie 

Magdalina 

Elena 

Simona 

Olimpiada 

Județeană De 

Geografie 

Premiul 

 al III-lea 
Județeană 

191.  
Mihăilă Maria 

Emilia 
10 C Geografie 

Magdalina 

Elena 

Simona 

Olimpiada 

Județeană De 

Geografie 

Premiul  

al III-lea 
Județeană 

192.  

Cenușe 

Raluca 

Andreea 

8 Geografie 

Magdalina 

Elena 

Simona 

Olimpiada 

Județeană De 

Geografie 

Mențiune Județeană 

193.  
Gogu Craiu 

Ana Maria 
8 Geografie 

Magdalina 

Elena 

Simona 

Olimpiada 

Județeană De 

Geografie 

Mențiune Județeană 

194.  
Rusu Feraru 

Theodor 
8 Geografie 

Magdalina 

Elena 

Simona 

Olimpiada 

Județeană De 

Geografie 

Mențiune Județeană 

195.  
Sfetcu Ioana 

Teona 
9 D Geografie 

Magdalina 

Elena 

Simona 

Olimpiada 

Județeană De 

Geografie 

Mențiune Județeană 

196.  

Acristinei 

Adina 

Andreea 

10 E Geografie 

Magdalina 

Elena 

Simona 

Olimpiada 

Județeană De 

Geografie 

Mențiune Județeană 

197.  Pricope Elena 12 E Geografie 

Magdalina 

Elena 

Simona 

Olimpiada 

Județeană De 

Geografie 

Mențiune Județeană 

198.  Beau Tudor  10 A  TIC 
Dunăre 

Mihaela  

Olimpiada de 

Tehnologia 

informației  

Premiul  

al III-lea 
Județeană 

199.  
Apalaghiei 

Ioan 
9 B  Informatică 

Dunăre 

Mihaela  

Olimpiada de 

informatică  
Mențiune Județeană 

200.  
Drăgușanu 

Fabian Vasile 
7 Informatică  

Mareș 

Carmen 

Olimpiada de 

Informatică 
Premiul I Județeană 

201.  

Bodron 

Dimitrie 

Hrisostom 

7  Informatică 
Mareș 

Carmen 

Olimpiada de 

Informatică 

Premiul al 

III-lea 
Județeană 

202.  Crihan David 7  Informatică 
Mareș 

Carmen 

Olimpiada de 

Informatică 
Mențiune Județeană 

203.  Mătresu Ioana 9 D TIC  
Mareș 

Carmen 

Olimpiada de 

Tehnologia 

Informației 

Mențiune Județeană 

204.  
Enăchescu 

Andrei-Florin 
9 A  Informatică 

Olaru Liviu-

Constantin 

Olimpiada de 

informatică 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

205.  

Pătuleanu 

Vlad 

Constantin 

6  Informatică 
Olaru Liviu-

Constantin 

Olimpiada de 

informatică 
Premiul I Județeană 

206.  
Enăchescu 

Andrei-Florin 
9 A  Informatică 

Olaru Liviu-

Constantin 

Olimpiada de 

informatică 

Medalie 

bronz 
Națională 

207.  
Gavrilescu 

Denisa-Maria 
9 A  TIC 

Olaru Liviu-

Constantin 

Olimpiada de 

tehnologia 

informației 

Mențiune Județeană 

208.  
Haba Matei-

Ionuț 
9 A  Informatică 

Olaru Liviu-

Constantin 

Olimpiada de 

informatică 
Mențiune Județeană 
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209.  
Haba Matei-

Ionuț 
9 A  TIC 

Olaru Liviu-

Constantin 

Olimpiada de 

tehnologia 

informației 

Mențiune Județeană 

210.  
Tărniceru 

Mara-Daniela 
11 B  TIC 

Olaru Liviu-

Constantin 

Olimpiada de 

tehnologia 

informației 

Premiul  

al III-lea 
Județeană 

211.  
Timiș Alina 

Vasilica 
9 A  TIC 

Olaru Liviu-

Constantin 

Olimpiada de 

tehnologia 

informației 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

212.  
Magdalina 

Matei 
10 E Istorie 

Drexler 

Dorina 

Luminița 

Olimpiada 

Națională de Istorie 

Premiul 

 al III-lea 
Național 

213.  Uscatu Anisia 9 F Istorie 

Drexler 

Dorina 

Luminița 

Olimpiada de Istorie 
Premiul 

 al II-lea 
Județean 

214.  Apostol Maria 9 F Istorie 

Drexler 

Dorina 

Luminița 

Olimpiada de Istorie Mențiune Județean 

215.  
Acatrinei 

Eduard 
9 F Istorie 

Drexler 

Dorina 

Luminița 

Olimpiada de Istorie Mențiune Județean 

216.  
Năstase 

Simone 
9 F Istorie 

Drexler 

Dorina 

Luminița 

Olimpiada de Istorie Mențiune Județean 

217.  
Pintilie 

Nicolae 
9 E Istorie 

Drexler 

Dorina 

Luminița 

Olimpiada de Istorie Mențiune Județean 

218.  Huludeț Ana  9 A Istorie 

Măriuță 

Ioana-

Carmen 

Olimpiada de Istorie 
Premiul  

al III-lea 
Județeană 

219.  
Cociorbă 

Mara-Ioana  
7 Istorie 

Măriuță 

Ioana-

Carmen 

Concursul 

,,Memoria 

Holocaustului" 

Premiul I Județeană 

220.  
Cociorbă 

Mara-Ioana  
7 Istorie 

Măriuță 

Ioana-

Carmen 

Concursul 

,,Memoria 

Holocaustului" 

Participare Națională 

221.  

Dediță 

Karina-

Gabriela 

7 Istorie 

Măriuță 

Ioana-

Carmen 

Concursul 

,,Memoria 

Holocaustului" 

Mențiune Județeană 

222.  
Prisăcăruță 

Alessia-Elena 
7 Istorie  

Măriuță 

Ioana-

Carmen 

Concursul 

,,Memoria 

Holocaustului" 

Mențiune Județeană 

223.  
Dumitrescu 

Maria-Nicole 
7 

Limba 

Engleză 

Afloarei 

Camelia 

Etapa națională a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Participare Națională 

224.  
Dumitrescu 

Maria-Nicole 
7 

Limba 

Engleză 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Premiul I Județeană 

225.  
Enache 

Alexandra 
12 D 

Limba 

Engleză 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Premiul 

al III-lea 
Județeană 

226.  Secure Bianca 9 A 
Limba 

Engleză 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Premiul 

al III-lea 
Județeană 

227.  
Blidescu 

Maria Eliza 
7 

Limba 

Engleză 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune Județeană 
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228.  Novac Alexia 7 
Limba 

Engleză 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune Județeană 

229.  
Nistor Diana 

Maria 
7 

Limba 

Engleză 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune Județeană 

230.  
Răspopa 

Ioana Marisa 
7 

Limba 

Engleză 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune Județeană 

231.  
Ciurcan Ilinca 

Elena 
9 A 

Limba 

Engleză 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune Județeană 

232.  
Romaniuc 

Ioana 
9 B 

Limba 

Engleză 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune Județeană 

233.  
Grădinaru 

Ioana 
9 A 

Limba 

Engleză 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune Județeană 

234.  
Gheorghieș 

Flavia 
10 F 

Limba 

Engleză 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune Județeană 

235.  
Oancea 

Alexia 
11 C 

Limba 

Engleză 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune Județeană 

236.  Vasiliu Anda 10 D 
 Limba 

Engleză 

Bursuc 

Adina  

Olimpiada de Limba 

Engleză  

Premiul  

al III-lea 
Județeană 

237.  Zăgărin Tudor  11 D 
  Limba 

Engleză 

Bursuc 

Adina  

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Premiul I Județeană 

238.  Zăgărin Tudor  11 D 
  Limba 

Engleză 

Bursuc 

Adina  

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Națională 

239.  Irimia Bianca  11 F 
 Limba 

Engleză 

Bursuc 

Adina  

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

240.  
Stratila 

Lavinia  
10 C 

  Limba 

Engleză 

Bursuc 

Adina  

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

241.  Calin Matei 10 C 
  Limba 

Engleză 

Bursuc 

Adina  

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

242.  
Pintea 

Alexandra  
10 C 

 Limba 

Engleză 

Bursuc 

Adina  

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

243.  Burduja Anda 10 C 
  Limba 

Engleză 

Bursuc 

Adina  

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

244.  Iftimia Matei 10 E 
  Limba 

Engleză 

Bursuc 

Adina  

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

245.  Roca Nicole 10 D 
 Limba 

Engleză 

Bursuc 

Adina  

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

246.  Șerban Bianca  10 D 
  Limba 

Engleză 

Bursuc 

Adina  

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 



Anuar 2021 - 2022 
            

 

109 

247.  
Gherasim 

Cezara  
10 D 

  Limba 

Engleză 

Bursuc 

Adina  

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

248.  
Ciocirlan 

Ștefan  
10 D 

 Limba 

Engleză 

Bursuc 

Adina  

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

249.  
Veniamin 

Victor 
9 F 

 Limba 

Engleză 
Jora Claudia 

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

250.  Beșu Tudor 10 A 
  Limba 

Engleză 
Jora Claudia 

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

251.  
Bolea 

Dimitrie 
10 B 

  Limba 

Engleză 
Jora Claudia 

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

252.  
Buzdugan 

Tudor 
10 B 

 Limba 

Engleză 
Jora Claudia 

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

253.  
Dumitrașcu 

Matei 
10 A 

  Limba 

Engleză 
Jora Claudia 

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

254.  
Hanganu 

Tudor 
10 B 

  Limba 

Engleză 
Jora Claudia 

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

255.  
Țepeș-Onea 

Teodora 
10 B 

 Limba 

Engleză 
Jora Claudia 

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

256.  Cenușe Vlad 11 B 
 Limba 

Engleză 
Jora Claudia 

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Premiul I Județeană 

257.  
Gheorghiu 

Vlad 
11 A 

  Limba 

Engleză 
Jora Claudia 

Olimpiada de Limba 

Engleză 

Premiul 

 al II-lea 
Județeană 

258.  

Andronic 

Darius-

Dimitrie 

11 B 
  Limba 

Engleză 
Jora Claudia 

Olimpiada de Limba 

Engleză 

Premiul  

al III-lea 
Județeană 

259.  
Andronic 

Maria 
11 B 

 Limba 

Engleză 
Jora Claudia 

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

260.  
Apostol 

Alexandru 
11 B 

  Limba 

Engleză 
Jora Claudia 

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

261.  
Balint 

Teodora 
11 A 

  Limba 

Engleză 
Jora Claudia 

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

262.  
Bărbieru 

Tudor 
11 A 

 Limba 

Engleză 
Jora Claudia 

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

263.  

Lupașcu 

Theodor-

Mihai 

11 B 
 Limba 

Engleză 
Jora Claudia 

Olimpiada de Limba 

Engleză 
Mențiune Județeană 

264.  
Drelciuc 

Ilinca 
12 A 

Limba 

Engleză 

Macovei 

Svitlana 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune Județeană 

265.  
Tentiuc 

Eduard 
11 E 

Limba 

Engleză 

Macovei 

Svitlana 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune Județeană 
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266.  
Apostol 

Bianca 
11 E 

Limba 

Engleză 

Macovei 

Svitlana 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune Județeană 

267.  Arhire Diana 11 E 
Limba 

Engleză 

Macovei 

Svitlana 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune Județeană 

268.  
Gal Lucca 

James 
8 

Limba 

Engleză 

Macovei 

Svitlana 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Premiul 

al II-lea 
Județeană 

269.  
Pușcașu 

Tudor 
12 A 

Limba 

Engleză 

Macovei 

Svitlana 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Premiul I Județeană 

270.  
Roman 

Raluca 
10 D 

 Limba 

Franceză 

Boghian 

Ioana 

Catalina 

Les Olympiades de 

la Francophonie 
Premiul I Regională 

271.  
Macovei Ana 

Maria 
11 F 

  Limba 

Franceză 

Boghian 

Ioana 

Catalina 

Les Olympiades de 

la Francophonie 
Mențiune Regională 

272.  
Apatatei Ana 

Maria 
11 F 

  Limba 

Franceză 

Boghian 

Ioana 

Catalina 

Les Olympiades de 

la Francophonie 
Mențiune Regională 

273.  
Cristescu 

Ilinca 
11 D 

 Limba 

Franceză 

Grigori 

Cristina 

Olimpiada de limbi 

romanice - limba 

franceză 

Mențiune 

ISJ Dolj 
Națională 

274.  
Paica 

Alexandra 
10 B 

  Limba 

Franceză 

Grigori 

Cristina 

Concurs de creație 

"Calistrat Hogaș" - 

traduceri 

Premiul I Națională 

275.  

Cristescu 

Ilinca, Grigori 

Valeria 

11 D 
  Limba 

Franceză 

Grigori 

Cristina 

Concurs "Je parle 

français" - proiect 
Premiul I Națională 

276.  
Ursu 

Francesca 
6 

 Limba 

Franceză 

Grigori 

Cristina 

"Olympiades de la 

francophonie" 
Mențiune Regională 

277.  
Cristescu 

Ilinca 
11 D 

  Limba 

Franceză 

Grigori 

Cristina 

Olimpiada de limbi 

romanice, limba 

franceză 

Premiul I Județeană 

278.  

Cotfasă-Humă 

Casandra 

Elena 

10 C 
  Limba 

Franceză 

Grigori 

Cristina 

Olimpiada de limbi 

romanice, limba 

franceză 

Premiul al 

II-lea 
Județeană 

279.  
Buzdugan 

Tudor 
10 B 

  Limba 

Franceză 

Grigori 

Cristina 

Olimpiada de limbi 

romanice, limba 

franceză 

Premiul al 

III-lea 
Județeană 

280.  
Maciujec 

David 
12 A 

  Limba 

Franceză 

Grigori 

Cristina 

Olimpiada de limbi 

romanice, limba 

franceză 

Premiul al 

III-lea 
Județeană 

281.  Sandu Ilinca 8 
  Limba 

Franceză 

Mitrea 

Loredana 

Olimpiada 

Județeană de limba 

franceză 

Premiul I Județeană 

282.  Sandu Ilinca 8 
  Limba 

Franceză 

Mitrea 

Loredana 

Olimpiada de limba 

franceză 
Mențiune Națională 

283.  
Pavel Elena 

Georgiana 
9 D 

  Limba 

Franceză 

Mitrea 

Loredana 

Olympiades de la 

Francophonie 

Premiul al 

II-lea 
Regională 

284.  
Sava Ioana-

Alexia 
10 A 

Limba 

Română  

Costea 

Monica 

Olimpiada de Limba 

și Literatura 

Română 

Premiul I Județeană 
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285.  
Sava Ioana-

Alexia 
10 A 

 Limba 

Română  

Costea 

Monica 

Olimpiada de Limba 

și Literatura 

Română 

Mențiune Națională 

286.  
Nistor Maria-

Delia 
10 B 

Limba 

Română  

Costea 

Monica 

Olimpiada de Limba 

și Literatura 

Română 

Mențiune Județeană 

287.  

Stavarache 

Maria 

Alexandra 

10 B 
 Limba 

Română  

Costea 

Monica 

Olimpiada de Limba 

și Literatura 

Română 

Mențiune Județeană 

288.  
Stoian Vivian 

Paul 
10 B 

Limba 

Română   

Costea 

Monica 

Olimpiada Lectura 

ca Abilitate de Viață 

(OLAV) 

Premiul 

 al II-lea 
Județeană 

289.  
Nastasă Ana- 

Ruxandra 
9 F 

 Limba 

Română  

Iliuță 

Melania - 

Elena 

Concurs de creație 

literară ,,Creangă… 

la el acasă” 

Premiul  

al III-lea 
Națională 

290.  
Veiss Tiana- 

Alesia 
6 

Limba 

Română  

Iliuță 

Melania- 

Elena 

Concursul Național 

Transcurricular de 

Lectură și 

Interpretare ,,Ionel 

Teodoreanu”, Iași 

Mențiune Națională 

291.  Teacu Iustina 12 D 
 Limba 

Română  

Iliuță 

Melania- 

Elena 

Olimpiada ,,Lectura 

ca abilitate de viață” 
Mențiune Județeană 

292.  
Veiss Tiana- 

Alesia 
6 

Limba 

Română   

Iliuță 

Melania- 

Elena 

Olimpiada de Limba 

și literatura română, 

Secțiunea A 

Premiul I Județeană 

293.  
Manolache 

Ilinca 
6 

 Limba 

Română  

Iliuță 

Melania- 

Elena 

Olimpiada de Limba 

și literatura română, 

Secțiunea A 

Premiul  

al III-lea 
Județeană 

294.  
Dimon 

Ruxandra 
6 

Limba 

Română  

Iliuță 

Melania- 

Elena 

Olimpiada de Limba 

și literatura română, 

Secțiunea A 

Mențiune Județeană 

295.  
Isopescu 

Medeea 
6 

 Limba 

Română  

Iliuță 

Melania- 

Elena 

Olimpiada de Limba 

și literatura română, 

Secțiunea A 

Mențiune Județeană 

296.  
Răspopa 

Ioana 
7 

Limba 

Română   

Iliuță 

Melania- 

Elena 

Olimpiada de Limba 

și literatura română, 

Secțiunea A 

Mențiune Județeană 

297.  Andrei Silvia 8 
 Limba 

Română  

Iliuță 

Melania- 

Elena 

Olimpiada de Limba 

și literatura română, 

Secțiunea A 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

298.  
Cozma 

Angelo 
8 

Limba 

Română  

Iliuță 

Melania- 

Elena 

Olimpiada de limba 

și literatura română, 

Secțiunea A 

Mențiune Județeană 

299.  
Veiss Tiana- 

Alesia 
6 

 Limba 

Română  

Iliuță 

Melania- 

Elena 

Olimpiada de Limba 

și literatura română 
Mențiune Națională 

300.  
Boghian 

Gabriel 
8 

Limba 

Română   

Iliuță 

Melania- 

Elena 

Concursul de creație 

literară ,,Creangă… 

la el acasă” 

Premiul I Națională 

301.  
Cozma 

Angelo 
8 

 Limba 

Română  

Iliuță 

Melania- 

Elena 

Concursul de creație 

literară ,,Creangă… 

la el acasă” 

Premiul  

al II-lea 
Națională 

302.  Balan Anca 11 D 

Limba 

Română / 

Religie  

Iliuță 

Melania- 

Elena/ 

Mihăilă 

Olimpiada ,,Cultură 

și spiritualitate” 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 
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Diogene 

303.  
Crușitu Ana- 

Cristiana 
8 

 Limba 

Română / 

Religie  

Iliuță 

Melania- 

Elena/ 

Mihăilă 

Diogene 

Olimpiada ,,Cultură 

și spiritualitate” 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

304.  Ioviță Tudor 6 

Limba 

Română / 

Religie  

Iliuță 

Melania- 

Elena/ 

Mihăilă 

Diogene 

Olimpiada ,,Cultură 

și spiritualitate” 
Mențiune Județeană 

305.  
Bejenaru 

Mădălina  
12 F 

 Limba 

Română  
Năsoi Elena  

Olimpiada de Limba 

și literatura română  
Mențiune Județeană 

306.  Bursuc Daria  5 
Limba 

Română   
Năsoi Elena  

Olimpiada de limba 

și literatura română  
Mențiune Județeană 

307.  
Pavel 

Georgiana  
9 D 

 Limba 

Română  
Năsoi Elena  

Olimpiada de limba 

și literatura română  
Mențiune Județeană 

308.  
Roman 

Raluca Elena 
10 D 

 Limba 

Română  

Pistol 

Liliana 

Olimpiada de limba 

și literatura română  
Mențiune Județeană 

309.  
Rășchitor 

Antonia 
10 D 

 Limba 

Română  

Pistol 

Liliana 

Olimpiada de limba 

și literatura română  
Mențiune Județeană 

310.  
Sandu andrei 

codrin 
12 A 

 Limba 

Română  

Pistol 

Liliana  

Olimpiada de limba 

și literatura română  
Mențiune Județeană 

311.  Beșu Ioana 6 Matematică 
Caia Maria-

Georgiana 

Olimpiada județeană 

de matematică 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

312.  
Isăchioaei 

Luca-Andrei 
7 Matematică  

Caia Maria-

Georgiana 

Olimpiada județeană 

de matematică  

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

313.  
Ungureanu 

Cătălin 
6 Matematică 

Caia Maria-

Georgiana 

Olimpiada județeană 

de matematică  
Mențiune Județeană 

314.  Moraru Daria 6 Matematică 
Caia Maria-

Georgiana 

Olimpiada județeană 

de matematică 
Mențiune Județeană 

315.  
Bodron 

Dimitrie 
7 Matematică 

Caia Maria-

Georgiana 

Olimpiada județeană 

de matematică 
Mențiune Județeană 

316.  Buzdea Ioana 7 Matematică  
Caia Maria-

Georgiana 

Olimpiada județeană 

de matematică 
Mențiune Județeană 

317.  Păstrăv Costin 7 Matematică 
Caia Maria-

Georgiana 

Olimpiada județeană 

de matematică 
Mențiune Județeană 

318.  Buzdea Ioana 7 Matematică 
Caia Maria-

Georgiana 

Concursul Prosoft 

Junior  
Premiul I Județeană 

319.  
Cătălin 

Ștefan-Andrei 
7 Matematică 

Caia Maria-

Georgiana 

Concursul 

Internațional de 

matematică 

LuminaMath 

Mențiune Județeană 
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320.  Crihan David 7 Matematică  
Caia Maria-

Georgiana 

Concursul 

internațional de 

matematică 

Luminamath 

Mențiune Județeană 

321.  Sandu Ilinca 8 Matematică 
Cozma Ioan 

Irinel 

Olimpiada 

Județeană de 

Matematică 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

322.  Sturzu Matei 8 Matematică 
Cozma Ioan 

Irinel 

Olimpiada 

Județeană de 

Matematică 

Premiul 

 al III-lea 
Județeană 

323.  
Boghian 

Gabriel 
8 Matematică 

Cozma Ioan 

Irinel 

Olimpiada 

Județeană de 

Matematică 

Mențiune Județeană 

324.  
Atomulesei 

Tudor 
8 Matematică  

Cozma Ioan 

Irinel 

Olimpiada 

Județeană de 

Matematică 

Mențiune Județeană 

325.  
Enăchescu 

Andrei 
9 A Matematică 

Cozma Ioan 

Irinel 

Olimpiada 

Județeană de 

Matematică 

Mențiune Județeană 

326.  Haba Matei 9 A Matematică  
Cozma Ioan 

Irinel 

Olimpiada 

Județeană de 

Matematică 

Mențiune Județeană 

327.  
Apalaghiei 

Ioan 
9 B Matematică  

Grigoriu 

Costică 

Olimpiada 

Județeană de 

Matematică 

Mențiune Județeană 

328.  

Isăchioaei 

Mihnea 

Lucian 

9 B Matematică  
Grigoriu 

Costică 

Olimpiada 

Județeană de 

Matematică 

Mențiune Județeană 

329.  Niță Călin 9 B Matematică  
Grigoriu 

Costică 

Olimpiada 

Județeană de 

Matematică 

Mențiune Județeană 

330.  
Bălțătescu 

Gabriel 
5 Matematică  

Sandovici 

Adrian 

Olimpiada 

Județeană de 

Matematică 

Mențiune Județeană 

331.  
Bărbieru 

Călin 
5 Matematică  

Sandovici 

Adrian 

Olimpiada 

Județeană de 

Matematică 

Mențiune Județeană 

332.  
Budacă Tudor 

Constantin 
5 Matematică  

Sandovici 

Adrian 

Olimpiada 

Județeană de 

Matematică 

Mențiune Județeană 

333.  
Hîrțan Andrei 

Teodor 
5 Matematică  

Sandovici 

Adrian 

Olimpiada 

Județeană de 

Matematică 

Mențiune Județeană 

334.  
Pintilie 

Corina 
5 Matematică  

Sandovici 

Adrian 

Olimpiada 

Județeană de 

Matematică 

Mențiune Județeană 

335.  
Poenaru 

David 
5 Matematică  

Sandovici 

Adrian 

Olimpiada 

Județeană de 

Matematică 

Mențiune Județeană 

336.  Oniga Amalia  10 B Matematică 
Vaculik 

Livia  

Olimpiada 

Județeană de 

Matematică 

Premiul 

 al II-lea 
Județeană 

337.  
Pristavu 

Ștefan  
10 B Matematică  

Vaculik 

Livia  

Olimpiada 

Județeană de 

Matematică 

Premiul  

al III-lea 
Județeană 
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338.  Popa Ioana 11 F  Filosofie 
Teodor 

Negru 

Olimpiada 

Națională de 

argumentare, 

dezbatere și gândire 

critică „Tinerii 

dezbat” 

Premiul  

al II-lea 
Națională 

339.  
Nazaret Maria 

Ruxandra  
12 E  Filozofie 

Teodor 

Negru 

Olimpiada de 

Filosofie 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

340.  
Maria 

Andronic  
11 B  Filozofie 

Teodor 

Negru 

Olimpiada de 

Filosofie 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

341.  
Nazaret Maria 

Ruxandra 
12 E Filosofie  

Teodor 

Negru 

Concursul  național 

de eseuri „Vârstele 

filosofiei” 

Premiul I Națională 

342.  
Mitrea Ana 

Maria  
8  Psihologie 

Vornicu 

Ramona 

Calatorie In Lumea 

Sentimentelor 
Mențiune Națională 

343.  
Lăzărescu 

Maria 
8  Psihologie 

Vornicu 

Ramona 

Calatorie In Lumea 

Sentimentelor 
Mențiune Națională 

344.  
Matei 

Magdalina  
10 E Religie  

Alexandresc

u Manuela  

Olimpiada de religie 

Ortodoxă  

Premiul 

 al II-lea 
Județeană 

345.  
Todirașcu 

Darius  
10 E  Religie 

Alexandresc

u Manuela  

Olimpiada de religie 

Ortodoxă  
Premiul I Județeană 

346.  
Sofrone 

Teodora 
 9 C  Religie 

Alexandresc

u Manuela  

Olimpiada de 

cultură și 

spiritualitate  

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

347.  
Neculau 

Xenia 
11 D Religie  

Mihăilă 

Diogene 

Olimpiada de 

Religie Ortodoxă 
Mențiune Județeană 

348.  
Crușitu 

Cristiana 
8  Religie 

Mihăilă 

Diogene 

Cultură și 

spiritualitate 

românească 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

349.  Balan Anca 11 D  Religie 
Mihăilă 

Diogene 

Cultură și 

spiritualitate 

Românească 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

350.  Ianoș Nicușor 12 E 
Educație 

Fizică  

Grigoraș 

Popa 

Gheorghe 

Olimpiada 

Națională a 

Sportului Școlar 

disciplina sportivă 

atletism proba 

pentatlon  

Premiul I Județeană 

351.  Boeriu Sandra  11 E 
Educație 

Fizică   

Grigoraș 

Popa 

Gheorghe 

Olimpiada 

Națională a 

Sportului Școlar 

disciplina sportivă 

șah 

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

352.  Niță Dragoș 7 
 Educație 

Fizică  

Grigoras 

Popa 

Gheorghe  

Olimpiada 

Națională a 

Sportului Școlar 

disciplina sportivă 

badminton  

Premiul 

 al III-lea 
Națională 

353.  Popescu Ina  6 
 Educație 

Fizică  

Grugoraș 

Popa 

Gheorghe  

Olimpiada 

Națională a 

Sportului Școlar 

Mențiune Națională 
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disciplina sportivă 

atletism proba 

tetratlon  

354.  

Onțanu 

Vanessa, 

Sauciuc 

Ilinca, 

Corlade 

Miriam, 

Popescu Ina, 

Crețu Riana , 

Beșu Ioana , 

Bistriceanu 

Miruna , 

Ciocate 

Teodoran    

7 

 

7 

 

6 

 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

 Educație 

Fizică  

Grigoraș 

Popa 

Gheorghe 

Olimpiada 

Națională a 

Sportului Școlar 

disciplina sportivă 

volei  

Premiul  

al II-lea 
Județeană 

355.  

Ianoș Nicușor, 

Enache Denis, 

Munteanu 

MateI,  

Sulea David  

Tofan Robert  

Ghenea Tudor 

Gâtej Ștefan  

Cojocaru 

Denis 

12 E 

10 D 

10 D 

 

10 D 

10 B 

10 A 

10 A 

10 A 

 

 Educație 

Fizică  

Grigoraș 

Popa 

Gheorghe  

Olimpiada 

Națională a 

Sportului Școlar 

disciplina sportivă 

volei  

Mențiune Regională 

 
Au fost elaborate fişe de lucru individuale şi pe grupe, organizând eficient 

materialul oferit spre învăţare. S-a adaptat limbajul nivelului de cunoştinţe, 

posibilităţilor de înţelegere şi particularităţilor de vârstă ale elevilor, având în 

vedere educabilii cu nevoi speciale. În acest sens, am corelat temele pentru acasă 

cu lucrul desfăşurat în clasă şi s-au stabilit unitar, dar şi diferenţiat temele 

suplimentare, facultative.  

S-a avut în vedere ca învăţarea să fie centrată pe elev, urmărind implicarea 

activă a elevilor în activităţile de învăţare, creând situaţii care stimulează gândirea, 

creativitatea, empatia, spiritul autocritic. În demersul instructiv-educativ s-au 

îmbinat metodele tradiţionale cu cele activ-participative, moderne, printre acestea 

numărându-se: conversaţia euristică, observaţia, problematizarea, brainstormingul, 

explozia stelară etc. S-au utilizat resurse materiale variate: manuale alternative, 

caiete de exerciţii practice, fişe de lucru, cărţi, dicţionare, tableta Deco Pro Xpen, 

materiale de pe diverse site-uri educaționale etc. 

Elevii au fost permanent informaţi în legătură cu procesul evaluării, oferind 

transparenţă procesului de notare, iar organizarea lectoratelor cu părinţii a facilitat 

informarea acestora despre progresul sau regresul şcolar. 

1. Evaluarea rezultatelor învăţării 
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Tabel nominal cu primele trei medii şi media cea mai 
mică - pe clase 

Anul şcolar 2021 - 2022 

  

 

Clasa a V-a 

Diriginte prof. Camelia Afloarei 

1 Poenaru David 10 

2 Budacă Tudor Constantin 9,96 

3 Bursuc Daria 9.93 

 
Cea mai mică medie 9,46 

 

 

 

Clasa a VI-a 

Diriginte prof. Georgiana Caia 

1 Pătuleanu Vlad Constantin 10 

2 Ursu Francesca Andreea 9.97 

3 Veiss Tiana Alesia 9.94 

 Cea mai mică medie 9,17 

 

 

 

Clasa a VII-a 

Diriginte prof. Carmen Mareş 

1 Buzdea Ioana 10 

2 Dumitrescu  Maria Nicole 10 

3 Bodron Dimitrie Hrisostom 9,94 

4 Drăgușanu Fabian Vasile 9,94 

5 Isăchioaei Luca Andrei 9,94 

6 Păstrăv Andrei Costin 9,92 

7 Răspopa Ioana Marisa 9,92 

 

Cea mai mică medie 8,44 
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Clasa a VIII-a 

Diriginte prof. Melania-Elena Iliuţă 

  

1 Boghian Gabriel 10 

2 Cenușe Raluca Andreea 10 

3 Pascale AnaMaria 10 

4 Sandu Ilinca 10 

5 Atomulesei Tudor Gabriel 9,97 

6 Gogu-Craiu Ana-Maria 9,97 

7 Vădeanu Răzvan Andrei 9,97 

8 Serghei Cezara Florina 9,94 

 

Cea mai mică medie 9,30 

 

Clasa a IX-a A 

Diriginte prof. Ioan Irinel Cozma 

1 Gavrilescu Denisa Maria 9,80 

2 Timiș Alina Vasilica 9,80 

3 Urzică Brianna 9,75 

4 Ciurcan Ilinca Elena 9,69 

 

Cea mai mică medie 8,47 

 

Clasa a IX-a B 

Diriginte prof. Florica Ionică 

1 Niță Călin Mihai 9,94 

2 Isăchioaei Mihnea Lucian 9,86 

3 Apalaghiei Ioan 9,80 

 Cea mai mică medie 8,63 

 

Clasa a IX-a C 

Diriginte prof. Alexandru Iacob 

1 Vieru Ana Maria 9,91 

2 Sofrone Teodora 9,88 

3 Gorea Paula Alexia 9,77 

 Cea mai mică medie 8,30 
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Clasa a IX-a D 

Diriginte prof. Elena Genoveva Irimia 

1 Pavel Elena Georgiana 9,94 

2 Popa Emilian 9,75 

3 Sfetcu Ioana Teona 9,75 

4 Vasilca Delia 9,61 

 Cea mai mică medie 8,44 

 

 

 

Clasa a IX-a E 

Diriginte prof. Teodor Negru 

1 Ojică Ioana Karina 9,73 

2 Ungureanu Teodora 9,64 

3 Agachi Alexandra Ioana 9,61 

 Cea mai mică medie 8,52 

 

Clasa a IX-a F 

Diriginte prof. Raluca Rusu 

1 Constantin Flavia Ștefania 9,97 

2 Iftime Ana Denisa 9,91 

3 Tomegea Denisa 9,88 

 Cea mai mică medie 8,38 

 

 

Clasa a X-a A 

 
Diriginte prof. Cristinel Secară 

1 Dumitrașcu Matei 9,84 

2 Dascălu Andreea Jasmine 9,73 

3 Ursache Ioan 9,65 

 

Cea mai mică medie 8,60 

 

 

Clasa a X-a B 

 
Diriginte prof.  Monica Costea 

1 Berea George Alexandru 10 

2 Oniga Ioana Amalia 10 

3 Buzdugan Tudor Ștefan 9,97 

4 Voaideș-Negustor Robert Ionuț 9,94 

 

Cea mai mică medie 8,86 
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Clasa a X-a C 

 
Diriginte prof. Cristina-Mirela Grigori 

1 Cotfasă Humă Elena Cassandra 9,73 

2 Damian Alexandru Cristian 9,73 

3 Cuciureanu Ionela Andreea 9,68 

4 Japalela Ioana Bianca 9,68 

5 Nemțanu Alin Augustin 9,68 

6 Strătilă Ana Lavinia 9,68 

7 Burduja Anda Maria 9,63 

8 Ozarchevici Mihaela 9,63 

9 Tanasiuc Alecsia Maria 9,63 

 
Cea mai mică medie 8,65 

 

Clasa a X-a D 

Diriginte prof. Cătălina Boghian 

1 Alungulesei Daria 9,81 

2 Rășchitor Antonia 9,81 

3 Avîrvarei Bianca 9,78 

4 Rusu Bianca 9,75 

 
Cea mai mică medie 8,68 

 

Clasa a X-a E 

Diriginte prof. Dorina-Luminiţa Drexler 

1 Magdalina Matei 9,94 

2 Mihai Alina Elena 9,84 

3 Acristinei Adina Andreea 9,78 

 
Cea mai mică medie 9,05 

 

Clasa a X-a F 

Diriginte prof. Sonia Iacoban 

1 Chirița Anastasia 9,78 

2 Baroi Miruna Mihaela 9,76 

3 Șoldan Delia Gabriela 9,76 

4 Gheorghieș Flavia 9,71 

5 Voaideș Paula Casandra 9,71 

 
Cea mai mică medie 9,18 
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Clasa a XI-a A 

Diriginte prof. Costică Grigoriu 

1 Berea Carmen Elena 9,97 

2 Scurtu Iancu matei 9,97 

3 Barticel Emanuel Mihai 9,91 

4 Bărbieru Tudor 9,73 

 
Cea mai mică medie 8,94 

 

 

Clasa a XI-a B 

Diriginte prof. Loredana Mitrea 

1 Bistriceanu Traian 9,97 

2 Cenușe Vlad 9,91 

3 Voicu Mateea Gabriela 9,91 

4 Andronic Darius Dimitrie 9,82 

5 Andronic Maria 9,82 

6 Apostol Alexandru 9,82 

7 Năsoi Ioana 9,82 

 

Cea mai mică medie 8,14 

 

Clasa a XI-a C 

Diriginte prof. Mihaela Vişan 

1 Severin Ecaterina 9,88 

2 Armeanu Ștefan Sergiu 9,82 

3 Barcan Maria Teodora 9,79 

4 Cea mai mică medie 8,05 

 

Clasa a XI-a D 

Diriginte prof. Ana-Cristina Goraş 

1 Cristescu Ilinca 9,94 

2 Zăgărin Tudor Ioan 9,85 

3 Balan Anca Maria 9,85 

4 Luca Alex Petru 9,76 

5 Atănăsoaie George 9,76 

 

Cea mai mică medie 8,67 
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Clasa a XI-a E 

Diriginte prof. Gheorghe Grigoraş-Popa 

1 Minuț Georgia Emilia 9,97 

2 Amoșneagului Elena Bianca 9,94 

3 Cojan Casiana Ioana 9,94 

4 Munteanu Iolanda Vasilica 9,91 

5 Stanciu Ana Cezara 9,91 

 

Cea mai mică medie 8,97 

 

Clasa a XI-a F 

Diriginte prof. Adina Diaconescu 

1 Apatatei Ana Maria 9,97 

2 Acozmei Teodora 9,94 

3 Rotaru Ariana 9,94 

4 Tirean Andreea 9,91 

5 Popa Ioana 9,91 

 
Cea mai mică medie 9,25 

 

Clasa a XII-a A 

Diriginte prof.  Liviu-Constantin Olaru 

1 Chițu Tudor 9,97 

2 Grăpinoiu Codrin Emilian 9,97 

3 Verdeș Maria Ioana 9,94 

4 Enăchescu Alexandra Elena 9,88 

5 Miron Marta Florentina 9,88 

 

Cea mai mică medie 8,94 

 

Clasa a XII-a B 

Diriginte prof.  Diogene Mihăilă 

1 Pecheanu Anna Angela 10 

2 GamanAlexandru Constantin 9,97 

3 Pascal Flavia Cristiana 9,97 

4 Săvoaia Maria 9,97 

5 Brăila Sebastian 9,94 

6 Brănuț Ioana 9,94 

 
Cea mai mică medie 8,82 
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Clasa a XII-a C 

Diriginte prof.  Livia-Anemarie Vaculik 

1 Agapie Alexandra 9.94 

2 Derecichei Emanuela Octavia 9.88 

3 Manoliu Elena Denisa 9.80 

 
Cea mai mică medie 8.58 

 

Clasa a XII-a D 

Diriginte prof.  Mariana Frenţi 

1 Grămadă Andreea Ioana 9,86 

2 Bleoja Ana Maria 9,84 

3 Bursuc Alexandru Mihai 9,84 

4 Buhușanu Maria 9,81 

 
Cea mai mică medie 8,97 

 

Clasa a XII-a E 

Diriginte prof.  Elena-Simona Magdalina 

1 Măraru Mara Timeea 9,88 

2 Tofan Hodorogia Dragoș Ștefan 9,88 

3 Stîngu Mălina 9,80 

4 Nazaret Maria Ruxandra 9,77 

 
Cea mai mică medie 8,97 

 

Clasa a XII-a F 

Diriginte prof.  Elena Năsoi 

1 Bejenaru Mădălina Mihaela 10 

2 Pușcașu Maria Roxana 10 

3 Alui-Ion Larisa Elena 9,94 

4 Isache Andrei Laurențiu 9,88 

 

Cea mai mică medie 8,69 
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Statistici Bacalaureat / Evaluare Națională / Admitere 
 

Bacalaureat 2022 (s-au prezentat la examen 176 elevi din 176) 

Medii: 

Eliminat din examen - 1 elev 

6.00-6.49  - 1 elev  

6,50-6,99  - 2 elevi 

7,00-7,49  - 9 elevi 

7,50-7,99  - 3 elevi 

8,00-8,49  - 10 elevi 

8,50-8,99  - 26 elevi 

9,00-9,49  - 63 elevi 

9,50-9,99  - 61 elevi    

 

Evaluare Naţională 2022 

Medii: 

8,00-8,49  - 1 elev 

8,50-8,99  - 8 elevi 

9,00-9,49  - 10 elevi 

9,50-9,99  - 15 elevi 

10 - 1 elev 

 

Admitere clasa a IX-a 2022 

Mediile de admitere la Colegiul Naţional „Petru Rareş” în funcţie de profil: 

 

Matematică Informatică 

- Cea mai mare medie: 9.99; 

- Cea mai mică medie: 9,19. 

Ştiinţe al Naturii 

- Cea mai mare medie: 9,95; 

- Cea mai mică medie: 8.98. 

Ştiinţe Sociale 

- Cea mai mare medie: 9,82; 

- Cea mai mică medie: 8,20. 
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ACTIVITĂȚILE COLEGIULUI 

PAGINA CATEDREI 

 

Catedra de LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
 

Raport de activitate  
An școlar 2021 - 2022 

Profesor Elena NĂSOI 

                                                                                               

2. Proiectarea activităţii 

În anul şcolar 2021 - 2022, membrii catedrei au realizat planificările anuale 

şi calendaristice la disciplinele Limba şi literatura română şi la Consiliere şi 

orientare (în calitate de diriginți), ţinând cont de programele în vigoare, de 

manualele şi materialele auxiliare, în vederea stabilirii corecte a competenţelor 

aferente fiecărui domeniu. Adaptând atât strategiile didactice, metodele, activităţile 

de învăţare, cât şi formele de organizare la conţinuturile învăţării, a fost realizată o 

selecţie eficientă a acestora din urmă.  

S-a adaptat proiectarea activității didactice la situația specială creată din 

martie până în iunie - învățământul on-line. Au existat preocupări de adaptare a 

scenariului didactic la noile cerințe și instrumente - utilizarea platformei Zoom, 

digitalizarea instrumentelor de predare, evaluare etc. 

S-a proiectat activitatea de realizare a revistei Flori de munte precum și cea 

de realizare a Anuarului Colegiului Național „Petru Rareș”. De asemenea, s-au 

stabilit criteriile de selectare a elevilor participanți la concursuri și olimpiade 

școlare. Membrii catedrei au planificat activități de lucru cu elevii în vederea 

susținerii simulărilor la clasele a VI-a, a VIII-a și a XII-a. 

3. Realizarea activităţilor didactice 

Au fost elaborate fişe de lucru individuale şi pe grupe, organizând eficient 

materialul oferit spre învăţare. S-a adaptat limbajul nivelului de cunoştinţe, 

posibilităţilor de înţelegere şi particularităţilor de vârstă ale elevilor, având în 

vedere educabilii cu nevoi speciale. În acest sens, am corelat temele pentru acasă 

cu lucrul desfăşurat în clasă şi s-au stabilit unitar, dar şi diferenţiat temele 

suplimentare, facultative.  
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S-a avut în vedere ca învăţarea să fie centrată pe elev, urmărind implicarea 

activă a elevilor în activităţile de învăţare, creând situaţii care stimulează gândirea, 

creativitatea, empatia, spiritul autocritic. În demersul instructiv-educativ s-au 

îmbinat metodele tradiţionale cu cele activ-participative, moderne, printre acestea 

numărându-se: conversaţia euristică, observaţia, problematizarea, brainstormingul, 

explozia stelară etc. S-au utilizat resurse materiale variate: manuale alternative, 

caiete de exerciţii practice, fişe de lucru, cărţi, dicţionare, tableta Deco Pro Xpen, 

materiale de pe diverse site-uri educaționale etc. 

Elevii au fost permanent informaţi în legătură cu procesul evaluării, oferind 

transparenţă procesului de notare, iar organizarea lectoratelor cu părinţii a facilitat 

informarea acestora despre progresul sau regresul şcolar. 

4. Evaluarea rezultatelor învăţării 

În cadrul evaluării rezultatelor, feed-beck-ul elevilor a constituit unul dintre 

criteriile primordiale în adaptarea itemilor la obiectivele urmărite şi la posibilităţile 

reale ale indivizilor. S-a asigurat informarea onestă şi imediată a elevilor în 

legătură cu criteriile, procedurile evaluative şi rezultatele obţinute. Evaluarea 

iniţială, prin teste predictive, a urmărit stabilirea unor criterii individuale de 

departajare şi ierarhizare; în plus, analiza SWOTT a conferit o viziune clară asupra 

punctelor forte sau slabe ale elevilor. Evaluarea sumativă a fost realizată pe 

parcursul anului şcolar prin metode variate, adaptate finalităţilor vizate. Elevii au 

fost evaluaţi atât în scris, cât şi oral, ca instrumente moderne de evaluare utilizând: 

portofoliul, proiectul.    Au fost create situaţii educative favorabile autoevaluării şi 

interevaluării, îndeosebi în activităţile organizate pe grupe. Evaluarea în timpul 

învățământului on-line a fost plină de provocări și a presupus adaptarea 

instrumentelor de evaluare la specificul disciplinei și la instrumentele digitale ale 

elevilor. La clasele a XII-a s-a  realizat o pregătire suplimentară, în vederea 

susținerii Examenului de Bacalaureat. 

Profesorii catedrei au  făcut parte din Comisia de Evaluare a Simulării 

examenului de Bacalaureat, din  Comisia de Evaluare a Competențelor Lingvistice 

și din Comitetul de redacție a unei broșuri cu teste de admitere pentru clasa a V-a 

și au luat parte la activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice. De 

asemenea, doamnele profesoare Costea Monica și Năsoi Elena au participat la 

corectarea tezelor de la OLAV, etapa județeană. 

În perioada învățământului on-line, doamna profesor Iliuță Melania a 

manifestat preocupare pentru formarea sa, participând la cursuri care vizau 

dezvoltarea competențelor digitale. Cursurile pe care le-a urmat sunt: 

 Lecții de competențe digitale/Școala Educhance 
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 Instrumente digitale pentru planificare, predare la distanță și la clasă 

(sincronă și asincronă) și evaluare/Centru de educație EduMagic 

Sollutions 

 Evaluarea elevilor în online/Sellification  

Doamna profesor Năsoi Elena a participat la cursul de formare Erasmus 

+KA1course ICT in Education, în Praga,în perioada 23.05.2022-27.05.2022. De 

asemenea, doamna profesoară a participat la proiectul național de educație juridică 

„Fii avocat în școala ta”, ediția I-2022 organizat de Uniunea Națională a 

Barourilor din România. Doamna profesoară a fost, în acest an școlar,  

responsabilul Catedrei de Limba și literatura română precum și membru al 

Consiliului Consultativ al LRO al ISJ . 

         Doamna profesor Iliuță Melania a participat, în calitate de supraveghetor, la 

Olimpiada Județeană - limba franceză și la Examenul Cambridge, la proiectul 

eTwinning- Nos amis, les Betes, la Campania Internațională 19 Zile de activism 

împotriva violenței și abuzului față de copii și tineri, la Proiectul Național SNAC, 

,,O faptă bună în fiecare zi!”, la Concursul național de creație Creangă... la el 

acasă și Cuvintele vindecă, la Concursul Național Transcurricular de Lectură și 

Interpretare ,,Ionel Teodoreanu”, la redactarea revistei Flori de munte, la serbări și 

activități dedicate diverselor momente, în special celor dedicate sărbătoririi celor 

152 de ani de la înființarea Colegiului Național „Petru Rareş”, la Școala de vară 

de diplomație și discurs public de la Colegiului Național „Petru Rareş” la care a 

susținut un curs despre comunicare. 

Profesorii de Limba și literatura română au încurajat şi pregătit elevii pentru 

Olimpiada de Limba şi literatura română-secțiunea A (faza locală, faza judeţeană și 

națională), Olimpiada/ Lectura ca abilitate de viaţă, Tinerii dezbat.  

Doamna profesoară Costea Monica a realizat un CDȘ intitulat Scriere 

creativă (la clasa a XI-a E) completat de produsul de proiect Revista de Scriere 

creativă (60 de pagini), publicat pe hârtie, dar și online, pe site-ul școlii; 

De asemenea, a adunat material, a corectat, și a lansat numărul 17 (Serie 

nouă) al Anuarului Colegiului. Activități extra-curriculare organizate de doamna 

profesoară:  

- Proiectul Salvăm bunicii! organizat în parteneriat cu Ambasada 

Americii, centrat pe ajutorul dat pentru 30 de bătrâni din comunitate, publicarea de 

texte despre bunici pe site-ul școlii, organizarea unei expoziții de fotografie și 

prezentare interactivă a poveștilor bunicilor, colectă umanitară organizată timp de 2 

zile. Proiectul a fost mediatizat în presa locală și pe site-ul Ambasadei 
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- Proiectul Toamna într-o fotografie (conceperea de postere cu fotografii și 

texte poetice dedicate toamnei, activitate interdisciplinară organizată cu elevii 

clasei a IX-a B pentru Ziua Școlii); 

- Excursie școlară în Bucovina - mai 2022, clasa a IX-a B (două zile) 

Activități de voluntariat:            

 - Colectă de alimente, haine pentru copiii din medii defavorizate și 

bătrâni cu prilejul Crăciunului (decembrie 2021) sărbătorilor pascale (aprilie 2022) 

- Activitate la Adăpostul public de câini Piatra Neamț (decembrie 2021) 

Una dintre cele mai importante activități ale membrilor catedrei a fost: 

Cercul pedagogic NR. 17 al profesorilor de Limba română Piatra Neamţ, din data 

de 4.05.2022. Responsabil de cerc este doamna profesoară Magdalena Livioara 

Todiresei de la Liceul Economic „Al. I. Cuza”, Piatra Neamţ. 

Programul activităților: 

Ora desfășurării: 10 - 12 

Locul desfășurării: sala de festivități a  Colegiului Național „Petru Rareş” 

1. Prezentarea  proiectului „Mpower” (clasa a XI-a B, organizator: profesor Elena 

Năsoi) 

2. Prezentarea  proiectului „NSS space settlement contest”   (clasa a XI-a A și a XI-

a B, organizator: profesor Elena Năsoi) 

3. Prezentarea Olimpiadei Naționale de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică 

„Tinerii dezbat” (coordonator: profesor doctor Lucian Iordăchescu, elevi 

participanți) 

4. Prezentarea  proiectului de voluntariat „Salvăm bătrânii!” (clasa a X-a B, 

coordonator: profesor doctor Monica Costea, elevi voluntari) 

5. Prezentarea Anuarului Colegiului Național „Petru Rareș” (coordonator: 

profesor doctor Monica Costea) 

6. Prezentarea revistei „Flori de munte” (coordonator: profesor doctor Melania 

Iliuță, elevi redactori) 

Ora desfășurării: 12 - 13 

Locul desfășurării: sala de lectură a bibliotecii Colegiului Național „Petru 

Rareş” 

7. Expoziție  și prezentare de carte (profesor Liliana Pistol) 

8. Discuții. Aprecierea activităților 

 

 



C.N. Petru Rareș  

 

 

128 

Catedra de limba română - Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Piatra Neamţ 

Responsabil catedră:  

Profesor Năsoi Elena 

Membri: 

Profesor doctor Costea Monica 

Profesor doctor Iliuţă Melania Elena 

Profesor doctor Iordăchescu Lucian 

Profesor Pistol Liliana 

În permanență, profesorii catedrei au actualizat portofoliul personal cu 

proiecte didactice, fişe de lucru, modele de teste. De asemenea, au arătat 

disponibilitate la toate cerinţele şcolii, au răspuns tuturor solicitărilor părinţilor şi 

au încercat să dezvolte relaţii de comunicare şi colaborare cu aceştia. Au 

conştientizat că profesia de cadru didactic necesită respectarea anumitor norme de 

comportament, având grijă să le respecte atât în interiorul şcolii, cât şi în afara 

acesteia. 

 

Schimbarea s-a produs… 

Profesor dr. Melania- Elena ILIUȚĂ 

 

Așa am încheiat articolul ce a apărut în Anuarul Colegiului Național 

,,Petru Rareș”, 2020-2021, după ce am încercat să evidențiez unele din schimbările 

aduse de învățământul online, în contextul pandemic. Aminteam atunci faptul că 

școala online a devenit o alternativă importantă, însă, a vorbi despre succes, 

presupune existența unei colaborări între profesor, informatician, manager școlar, 

elevi și părinți. Ce a urmat acelui an școlar atipic? Unul căruia i se poate atribui 

același termen… atipic.  

Anul școlar 2021 - 2022 a adus noi provocări și a continuat cu existența 

acelor scenarii la care ne raportam întreaga activitate didactică. Atribuiam claselor, 

în funcție de scenariul în care se aflau, termeni precum: prezență fizică, hibrid, 

online, verde, galben, roșu.... Dacă anul precedent ne-am desfășurat activitatea de 

acasă, anul în curs a reprezentat o nouă provocare, ce avea să producă dinamism și 
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schimbare actului educațional. Ca profesor trebuia să fii pregătit pentru 

desfășurarea orelor în toate cele trei scenarii posibile în aceeași zi - puteai avea 

clase unde toți elevii erau prezenți, clase unde erai doar tu și calculatorul, elevii 

fiind de cealaltă parte a ecranului, privindu-te de acasă și clase în care trebuia să 

predai simultan, în timp real, atât pentru cei aflați în clasă, cât și pentru cei de 

acasă,  

Adaptare, schimbare, mobilizare, promptitudine, atenție, neliniște… cu 

toate acestea și multe altele ne-am confruntat. Ședințele de informare erau 

numeroase întrucât situația claselor era mereu în schimbare. Profesorii diriginți 

aveau responsabilitatea de a comunica permanent orice modificare, datele fiind 

transmise mai departe, pentru a se putea stabili scenariul în care funcționam în 

fiecare săptămână. Urmăream cu atenție tabla din cancelarie și situația claselor, 

eram atenți la toate măsurile de siguranță și ne bucuram de fiecare oră în care 

întâlneam privirile elevilor. Am simțit că și ei se bucură de revenirea la școală, ceea 

ce putea reprezenta un prim pas către revenirea la normalitate. Au recunoscut, cu 

emoție, faptul că le-a fost dor de mediul școlar - holurile unde se întâlneau, sălile 

de clasă, clopoțelul, banca, tabla… toate acestea le-au lipsit. Am punctat împreună 

și beneficiile învățământului online și faptul că au cooperat foarte bine în demersul 

acesta ce viza crearea unui spațiu sigur pentru ei, chiar dacă nu a fost deloc ușor.  

Începerea anului școlar a fost privită cu multe îndoieli legate de scenariul în 

care activitatea noastră se putea desfășura în interiorul colegiului, situația 

pandemică fiind în continuare incertă. Au fost școli care au trecut în scenariul roșu, 

activitatea desfășurându-se online. Situația în colegiul nostru a fost una favorabilă 

și ne-am putut desfășura cele mai multe ore cu prezență fizică.  

De la sfârșitul lunii martie nu am mai simțit frica… eram prevăzători, dar 

pășeam cu speranță… Lucrurile păreau să reintre într-un firesc pe care nu l-am 

apreciat până la debutul pandemiei. Am început să organizăm activități care au fost 

anulate anul școlar trecut, au reapărut concursurile, iar participarea la cursurile din 

cadrul proiectului Erasmus Plus nu a întâmpinat nicio dificultate. S-au reluat 

olimpiadele, competițiile și concursurile, iar rezultatele au fost pe măsură - peste 40 

de elevi premiați. Pășeam cu încredere spre examenele pe care elevii aveau să le 

susțină, dar și spre momentele ce aveau să devină amintiri de suflet: curs festiv, 

banchet, excursii și organizarea festivității de încheiere a anului școlar.  

 Care sunt efectele acestei schimbări care a început în martie 2020? Rămâne 

de văzut…  ele se vor arăta în timp, atât pentru noi, cât și pentru elevi. Am rezistat 

acestei perioade dificile, ne-am reinventat, așa că vom fi martori a ceea ce va 

urma… cert este că vom reuși! 
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Catedrele de LIMBI STRĂINE 

 
Raport de activitate  

An școlar 2021 - 2022 

Profesor dr. Mirela Cristina GRIGORI 

 

După o perioadă dificilă, în care nu au mai avut loc olimpiade și concursuri 

cu prezență fizică, profesorii de limbi străine s-au mobilizat exemplar în anul școlar 

2021 - 2022 pentru a-și atinge obiectivele activității: crearea de competențe de 

comunicare scrisă și orală în limbi străine de circulație internațională, în vederea 

susținerii examenului de bacalaureat și pentru admiterea la facultate. Acest obiectiv 

s-a realizat prin creșterea gradului de motivare a elevilor pentru participarea la 

activitatea didactică de la clasă, prin încurajarea lor în a participa la activități 

extrașcolare în limbi străine, la concursuri și proiecte educaționale.  

Catedra de limbi străine a funcționat cu 7 profesori: limba engleză: Jora 

Claudia, grad didactic I, Bursuc Adina, grad didactic I, Afloarei Camelia, grad 

didactic I, Macovei Svitlana, grad didactic II; limba franceză: Boghian Cătălina, 

grad didactic II, Grigori Cristina, grad didactic I, dr., Mitrea Loredana, grad 

didactic I; limba germană: Iacob Alexandru, grad didactic II, din care 4 sunt 

metodiști ai ISJ Neamț (Jora, Grigori, Mitrea, Bursuc), 2 au fost membri în comisia 

națională a olimpiadei de limbi străine (Jora, Grigori). 3 sunt membri în consiliile 

consultative pe disciplină la nivelul ISJ Neamț (Jora, Grigori, Mitrea). In anul 

școlar trecut, 2 profesori au fost membri în comisia examenului de titularizare 

pentru susținerea inspecțiilor la clasă (Mitrea, Grigori).  

Bineînțeles, elevii au continuat susținerea examenelor DELF și Cambridge. 

Colegiul Național „Petru Rareș” este centru pentru cursurile și examenele DELF 

junior, în colaborare cu Institutul Francez din România. Au funcționat 4 grupe de 

DELF junior, 2 de B1 și 2 de B2 (formatori Grigori, Mitrea), iar la examen s-au 

prezentat 40 de elevi (evaluatori Boghian, Grigori, Mitrea). De asemenea, colegiul 

este centru pentru examenele Cambridge Advanced, First Certificate, Preliminary 

English Test: la aceste teste s-au prezentat 46 de elevi. Colegiul este singurul 

centru-liceu abilitat, pe lângă centrele British Council, pentru a susține testări 

pentru admitere la Oxford: PAT, MAT, BMAT, ENGAA, TSA etc. Anul trecut, 5 

elevi au susținut astfel de testări în liceu. 4 profesori sunt abilitați să formeze și să 

evalueze în cadrul acestor examene internaționale (Jora, Boghian, Grigori, Mitrea).  
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60 de elevi au participat, în noiembrie 2022, la atelierul de artă Bise’Art și 

la atelierul de teatru Avant les trois coups, ateliere animate de formatorul francez 

Hugues Denisot, invitat cu sprijinul ARPF Neamț. 

A continuat colaborarea la distanță cu Liceul Polivalent Saint-Exupéry din 

Saint-Raphaël, Franța. Schimburile de elevi și profesori nu au putut avea loc din 

cauze pandemice.  

De asemenea, a continuat și existența unui curs opțional de limba germană 

pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a, susținut de profesorul Iacob Alexandru. 

Cea mai importantă acțiune ni s-a părut organizarea în liceu a etapelor 

județene ale olimpiadelor de limba engleză (800 participanți) și de limbi romanice 

(franceză, italiană, spaniolă), o organizare impecabilă, în ciuda multor dificultăți. 

Interesul profesorilor și al elevilor pentru olimpiade s-a văzut în rezultatele obținute 

de elevi, dintre care unii s-au calificat la etapa națională și au obținut premii 

(conform tabelelor de mai jos). 

S-a continuat desfășurarea concursului de creație literară în limba franceză 

pentru elevi Les Olympiades de la francophonie, în colaborare cu Asociația Le 

Roannais și cu Asociația ADIFLOR din. Franța; tema acestei ediții a fost Apa. 

Premierea a avut loc în luna aprilie pe scena liceului, în prezența membrilor 

Asociației Roanne-Piatra Neamț. 

Au avut loc foarte multe activități dedicate unor sărbători diverse. Astfel, s-

au organizat activități dedicate Zilei Europene a Limbilor, sărbătorii Halloween, 

Pumpkin resque campaigne, Zilei Internaționale a Profesorului, The Teacher I 

admire - concurs de eseuri pentru clasa a XI-a E, Thanksgiving Day - Tradition, 

Origins and Meaning - vizionare de filme, completare fișe, un quiz de Ziua 

Națională a României - o competiție pe echipe, clasele a XII-a, Christmas 

Traditions All Over The World, What does Easter mean for you? Traditions, 

customs or religious belifs? - o dezbatere în curtea bisericii, clasa a XII-a C, Save 

Water, save Life and save the World (prezentări Power Point în urma vizionării 

unor filme despre importanța apei), clasa a VIII-a.  

Au fost făcute donații importante de cărți cabinetului de limbi moderne de 

către British Council Iași și de către Mediateca din Saint-Raphaël, Franța.  

In afară de efectuarea activităților la clasă, pentru parcurgerea prevăzută a 

materiei, conform recomandărilor pentru clasele a IX-a și a X-a, conform 

planificărilor, în afara activităților dedicate Zilei Europene a Limbilor Moderne, a 

Zilei Francofoniei, profesorii de limbi străine din Colegiul Național „Petru 

Rareș” s-au preocupat de formarea lor continuă: 

- în perioada 3-9 septembrie 2021, profesorii de limba franceză au participat la 

două webinare: Management strategic pentru sistemul de învățământ. Ameliorarea 
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proceselor și Sisteme de gestionare electronică a învățării. Noi competențe pentru 

predarea online și folosirea judicioasă a noilor tehnologii în procesul didactic; 

webinarele au fost organizate de CCD Vaslui și Asociația Europea Vaslui; 

- cu ocazia Zilelor Colegiului, catedra de limbi străine a avut ca invitat pe 

formatorul francez Hugues Denisot, care a susținut, în 25 noiembrie 2021,  

conferința internațională Le Document vidéo en classe de FLE și, în perioada 25-

26.11.2021, Seminarul internațional de formare Integrarea teoriei inteligențelor 

multiple în predarea limbii franceze (6 ore), în parteneriat cu CCD Neamț și ARPF 

Neamț. Au participat profesorii de limba franceză Boghian Cătălina, Grigori 

Cristina, Mitrea Loredana; 

- între 23.09-18.01.2021, profesorul Grigori Cristina a participat la un atelier de 

formare la distanță pentru echipa de conceptori ai kitului pedagogic Francophonie: 

diversité des cultures et variétés du français pour un public adolescent, organizat 

de CREFECO, Sofia; 

- în iunie 2022, profesorii de limba franceză s-au format online pentru reabilitarea 

ca evaluatori la examenele DELF, Se former aux nouvelles grilles d’évaluation 

DELF-DALF, stagiu organizat pe platforma France Educational International, 

Sèvres;  

- în parteneriat cu CREFECO, Bulgaria și Ministerul Educației (CCD Neamț, 

C.N.P.R.), a avut loc în liceu stagiul național hibrid de formare Enseigner la 

grammaire autrement, la care formatori au fost Emilie Lehr și Cristina Grigori; la 

stagiu au participat 27 de profesori din România (8, din județul Neamț);  

- profesorul Loredana Mitrea a participat la workshopul online Fără violență: 

mijloace de intervenție pentru combaterea bullying-ul în școli, organizat de 

American Councils România; 

ea a mai participat și la workshopul online Instrumente inovative de dezvoltare și 

sprijin al identității profesionale a cadrelor didactice în contextul provocărilor 

actuale, organizat de American Councils România; 

- profesorul Cristina Grigori a participat (21.01-2.02.2022) la Seminarul eTwinning 

multilateral european online, Le Bien-être à l’école; 

- profesorul Bursuc Adina a finalizat studiile de Master de limbă engleză în cadrul 

Universității „George Bacovia” din Bacău. 

Profesorii de limbi străine au desfășurat cu elevii lor foarte multe proiecte, 

de toate tipurile: 

- profesorul Loredana Mitrea a derulat proiectul de voluntariat 4/4 pentru prieteni 

în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în România și American 
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Councils for International Education, a coordonat proiectul Învață să salvezi o 

viață!, în colaborare cu ISU Neamț; 

- profesorii de limbi străine au realizat și susținut, alături de asociația de părinți și 

echipa de management a liceului, prima ediție a Scolii de vară de diplomație și 

discurs public, proiect cofinanțat de Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț și 

de Asociația de părinți ai elevilor liceului (august 2022, 19 elevi participanți), la 

care au participat, pe lângă experții în drept și comunicare, și invitați din cadrul 

Ambasadei României în Filipine, Ambasadei României în Malaiezia, Ambasadei 

UK, Ambasadei Franței, Ambasadei României la Paris;  

- membri în echipa de proiect ERASMUS+, profesorii Grigori, Jora și Mitrea au 

contribuit la buna desfășurare a mobilităților celor 7 profesori și a activităților de 

diseminare din cadrul proiectului ERASMUS+.  

 Materializarea tuturor acestor eforturi s-a văzut clar în rezultatele obținute 

de elevi la limbi străine: 5 participări la etapa națională a olimpiadelor naționale cu 

3 mențiuni acordate de Ministerul Educației și o mențiune specială; la alte 

concursuri naționale: 3 premii I, 2 premii II, 1 premiu special, 2 mențiuni; la etapa 

județeană a olimpiadelor de limbi străine: 6 premii I, 3 premii II, 5 premii III, 31 

mențiuni. 

Interesul elevilor din Colegiul Național „Petru Rareș” este cu atât mai 

mare cu cât sunt conștienți de importanța multilingvismului în societatea 

contemporană. 

Limba engleză 

Nr. 
Nume și 

prenume elev 
Clasa 

Profesor 

coordonator 
Concurs 

Premiul 

obținut 

1 Zăgărin Tudor XI Bursuc Adina 

Etapa națională a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

Ministerul 

Educației 

2 
Dumitrescu 

Maria-Nicole 
VII 

Afloarei 

Camelia 

Etapa națională a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Participare 

3 Cenușe Vlad XI  Jora Claudia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

I 

4 
Dumitrescu 

Maria-Nicole 
VII 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

I 

5 Zăgărin Tudor XI Bursuc Adina 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

I 
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6 Pușcașu Tudor XII 
Macovei 

Svitlana 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

I 

7 
Gheorghiu 

David 
XI  Jora Claudia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

II 

8 
Gal Lucca 

James 
VIII 

Macovei 

Svitlana 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

II 

9 
Andronic 

Darius Dimitrie 
XI  Jora Claudia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

III 

10 
Enache 

Alexandra 
XII 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

III 

11 Secure Bianca IX 
Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

III 

12 Vasiliu Anda X Bursuc Adina 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

III 

13 
Blidescu Maria 

Eliza 
VII 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

14 Novac Alexia VII 
Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

15 
Nistor Diana 

Maria 
VII 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

16 
Răspopa Ioana 

Marisa 
VII 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

17 
Ciurcan Ilinca 

Elena 
IX 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

18 
Romaniuc 

Ioana 
IX 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

 

Mențiune 
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19 
Grădinaru 

Ioana 
IX 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

20 
Gheorghieș 

Flavia 
X 

Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

21 Oancea Alexia XI 
Afloarei 

Camelia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

22 
Veniamin 

Victor 
IX Jora Claudia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

23 Beșu Tudor X  Jora Claudia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

24 Bolea Dimitrie X  Jora Claudia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

25 
Buzdugan 

Tudor 
X  Jora Claudia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

26 
Dumitrașcu 

Matei 
X  Jora Claudia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

27 Hanganu Tudor X  Jora Claudia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

28 
Țepes-Onea 

Teodora 
X  Jora Claudia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

29 Andronic Maria XI  Jora Claudia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

30 
Apostol 

Alexandru 
XI  Jora Claudia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

31 Balint Teodora XI  Jora Claudia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

 

Mențiune 
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32 Bărbieru Tudor XI  Jora Claudia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

33 
Lupașcu 

Theodor Mihai 
XI  Jora Claudia 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

34 Irimia Bianca XI Bursuc Adina 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

35 Iftimia Matei X Bursuc Adina 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

36 Roca Nicole X Bursuc Adina 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

37 Burduja Anda X Bursuc Adina 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

38 
Ciocîrlan 

Stefan 
X Bursuc Adina 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

39 
Gherasim 

Cezara 
X Bursuc Adina 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

40 
Pintea 

Alexandra 
X Bursuc Adina 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

41 Calin Matei X Bursuc Adina 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

42 Șerban Bianca X Bursuc Adina 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

43 
Strătilă Ana 

Lavinia 
X Bursuc Adina 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

44 Drelciuc Ilinca XII 
Macovei 

Svitlana 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

 

Mențiune 
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45 Tentiuc Eduard XI 
Macovei 

Svitlana 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

46 Apostol Bianca XI 
Macovei 

Svitlana 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

47 Arhire Diana XI 
Macovei 

Svitlana 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limba 

engleză 

Mențiune 

 

Limba franceză 

Nr. 
Nume și 

prenume elev 
Clasa 

Profesor 

coordonator 
Concurs 

Premiul 

obținut 

1 Sandu Ilinca IX 
Mitrea 

Loredana 

Etapa națională a 

olimpiadei de limbi 

romanice – limba 

franceză 

Mențiune 

ME 

2 
Cristescu 

Ilinca 
XI 

Grigori 

Cristina 

Etapa națională a 

olimpiadei de limbi 

romanice – limba 

franceză 

Mențiune 

ISJ Dolj 

3 Roman Raluca X 
Boghian 

Cătălina 

Olympiades de la 

francophonie, concurs 

CAER 

I 

4 
Paica 

Alexandra 
X 

Grigori 

Cristina 

Concurs național de 

traduceri „Calistrat 

Hogaș” 

I 

5 

Cristescu 

Ilinca, Grigori 

Valeria 

XI 
Grigori 

Cristina 

Concurs național „Je 

parle français”, Arad – 

secția proiect canva 

(„Voyage francophone 

aux Seychelles”) 

I 

6 

Pavel 

Georgiana 

Elena 

X 
Mitrea 

Loredana 

Olympiades de la 

francophonie, concurs 

CAER 

II 

7 
Ursu 

Francesca 
VI 

Grigori 

Cristina 

Olympiades de la 

francophonie, concurs 

CAER 

 

Premiu 

special 
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8 Sandu Ilinca IX 
Mitrea 

Loredana 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limbi 

romanice – limba 

franceză 

I 

9 
Cristescu 

Ilinca 
XI 

Grigori 

Cristina 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limbi 

romanice – limba 

franceză 

I 

10 

Cotfasă-Humă 

Casandra 

Elena 

X 
Grigori 

Cristina 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limbi 

romanice – limba 

franceză 

II 

11 
Maciujec 

David 
XII 

Grigori 

Cristina 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limbi 

romanice – limba 

franceză 

II 

12 
Buzdugan 

Tudor 
X 

Grigori 

Cristina 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limbi 

romanice – limba 

franceză 

III 

13 
Macovei Ana 

Maria 
XI 

Boghian 

Cătălina 

Olympiades de la 

francophonie, concurs 

CAER 

Mențiune 

14 
Apatatei Ana 

Maria 
XI 

Boghian 

Cătălina 

Olympiades de la 

francophonie, concurs 

CAER 

Mențiune 

 

Limba italiană (în colaborare cu Centrul județean de Excelență Neamț) 

Nr. 
Nume și 

prenume elev 
Clasa 

Profesor 

coordonator 
Concurs 

Premiul 

obținut 

1. Chirilă Adrian XII CEX Neamț 

Etapa națională a 

olimpiadei de limbi 

romanice – limba 

italiană 

Mențiune 

Ministerul 

Educației 

2. Chirilă Adrian XII CEX Neamț 

Etapa județeană a 

olimpiadei de limbi 

romanice – limba 

italiană 

I 

 



Anuar 2021 - 2022 
            

 

139 

Catedra de MATEMATICĂ 
 

Raport de activitate 
An școlar 2021 - 2022 

Profesor Livia Anemarie VACULIK 

 

Anul școlar 2021 - 2022 a fost un an în care am revenit la normalitate, cu 

toate cursurile desfășurate fizic, în clasă. Au fost și perioade în care, profesori 

și/sau elevi au fost bolnavi de Covid și în care unele ore s-au desfășurat, pentru 

puțin timp, online. Dar totul a fost sub control. 

Activitățile planificate s-au desfășurat după programul stabilit la începutul 

anului școlar. S-au elaborat planificările anuale și pe unități de învățare, s-au 

elaborat programele pentru opționalele propuse pentru anul școlar viitor. De 

asemenea s-au făcut pregătiri pentru examenul de bacalaureat și pentru examenul 

de evaluare națională. 

Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a au susținut simulări la clasă cu 

profesorul  propriu pentru examenul de bacalaureat. De asemenea, elevii din clasele 

terminale au susținut și o simulare națională a examenului de bacalaureat. Toți 

membrii catedrei de matematică au fost cooptați în procesul de evaluare a lucrărilor 

lor. 

Rezultatele la examenele de Evaluare națională și Bacalaureat au fost, la 

proba de matematică, foarte bune. Situația notelor obținute la matematică, înainte 

de contestații, poate fi urmărită în tabelul de mai jos: 

                  Note 

între: 

Examen, profil: 

6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Evaluare națională 1 2 6 16 10 

Bacalaureat 

profil Matematică-

informatică 

1 - 9 32 15 

Bacalaureat 

profil științe ale 

naturii 

- 1 4 33 12 
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Anul acesta, Simpozionul judeţean Didactica Matematicii „Ioan 

Zenembisi”, ediţia a III-a s-a desfășurat pe data de 26 noiembrie 2021, cu ocazia 

sărbătoririi a 152 de ani de la înființarea Colegiul Național „Petru Rareş”. 

Simpozionul a fost organizat de membrii catedrei de matematică de la 

Colegiul Național „Petru Rareş” (Caia Maria-Georgiana, Cozma Ioan-Irinel, 

Grigoriu Costică, Irimia Elena-Genoveva, Sandovici Valerică-Adrian, Vaculik 

Livia-Anemarie) și s-a desfășurat online în condițiile pandemiei prin care trecem. 

La simpozion au mai participat și profesorii de matematică de la Colegiile 

teoretice din județ: Calistrat Hogaș, Informatică, Ștefan cel Mare-Târgu Neamț, 

Roman Vodă-Roman, dar și de la școli gimnaziale din județ deoarece, spre 

deosebire de edițiile trecute, anul acesta activitățile de la simpozion au înglobat și 

activitățile Cercului profesorilor de matematică din semestrul I, hotărâre luată de 

doamna inspector de matematică Morariu Elena. 

S-au prezentat și discutat lucrări științifice și metodice cu teme ca: 

 Diagnoza cunoștințelor și competențelor elevilor de clasa a IX-a din 

perspectiva testelor inițiale și a Reperelor metodologice pentru aplicarea 

curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021 - 2022 (Prof. Cozma 

Irinel-Ioan) 

 Aspecte științifice și metodice privind predarea capitolului „Coliniaritate, 

paralelism, concurență - calcul vectorial în geometria plană” (prof. 

Sandovici Valerică-Adrian, prof. Vaculik Livia-Anemarie) 

 Distanța dintre două mulțimi de puncte din plan (prof. Grigoriu Costică) 

 O ε-istorie despre admiterea la facultățile de matematică din România (prof. 

Caia Maria-Georgiana) 

 Matematica în era digitală (prof. Irimia Elena-Genoveva) 

Ca și la edițiile precedente s-au urmărit obiective ca: promovarea  metodelor 

moderne de predare-învăţare şi evaluare în educarea matematică a elevilor, 

cunoaşterea locului matematicii în societate şi a rolului formator decisiv al şcolii, 

motivarea profesorilor de matematică pentru o pregătire didactică de calitate, 

perfecţionarea continuă a profesorilor. 

Olimpiada de matematică a fost organizată de Societatea de Științe Matematice 

din România (SSMR) în colaborare cu Ministerul Educației. Etapele locală și 

județeană s-au desfășurat online cu subiecte de tip grilă, iar supraveghetorii au fost 

toți membrii catedrei. 

Elevii de la liceul nostru au obținut rezultate frumoase la etapa județeană : 
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Nr. crt. Nume și prenume elev Clasa Premiul Profesor 

1.  Beșu Ioana VI II Caia Georgiana 

2.  Isăchioaei Luca Andrei VII II Caia Georgiana 

3.  Oniga Ioana Amalia X II Vaculik Livia 

4.  Sandu Ilinca VIII II Cozma Irinel 

5.  Pristavu Călin Ștefan X III Vaculik Livia 

6.  Sturzu Matei VIII III Cozma Irinel 

7.  Apalaghiei Ioan IX M Grigoriu Costică 

8.  Atomulesei Tudor VIII M Cozma Irinel 

9.  Bălțătescu Gabriel V M Sandovici Adrian 

10.  Bărbieru Călin V M Sandovici Adrian 

11.  Bodron Dimitrie VII M Caia Georgiana 

12.  Boghian Gabriel VIII M Cozma Irinel 

13.  Budacă Tudor Constantin V M Sandovici Adrian 

14.  Buzdea Ioana VII M Caia Georgiana 

15.  Enăchescu Andrei IX M Cozma Irinel 

16.  Haba Matei IX M Cozma Irinel 

17.  Hîrțan Andrei Teodor V M Sandovici Adrian 

18.  Isăchioaei Mihnea Lucian IX M Grigoriu Costică 

19.  Moraru Daria VI M Caia Georgiana 

20.  Niță Călin Mihai IX M Grigoriu Costică 

21.  Păstrăv Costin VII M Caia Georgiana 

22.  Pintilie Corina V M Sandovici Adrian 

23.  Poenaru David V M Sandovici Adrian 

24.  Ungureanu Cătălin VI M Caia Georgiana 

   

De asemenea, eleva Buzdea Ioana din clasa a VII-a a obținut premiul I la 

Concursul Prosoft Junior (martie 2022, Colegiul Național de Informatică). 

Faza națională a olimpiadei de matematică pentru elevii claselor VII-XII s-a 

desfășurat în acest an în Piatra Neamț, la Colegiul Național „Petru Rareş”, în 

condiții deosebite, pentru care s-au primit felicitări la nivel național. De imaginea 

olimpiadei s-au ocupat, fiind cooptați în comisia de organizare, d-l director al 

colegiului, Oniciuc Grigoruță, împreună cu d-na profesor de matematică Irimia 

Genoveva. D-l prof. Cozma Irinel a fost însoțitor de grup. 
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Pentru a le veni în ajutor elevilor care vor susține testul de admitere în 

vederea constituirii clasei a V-a profesorii catedrei de matematică și de limba 

română au realizat broșura „Teste și bareme pentru admiterea în clasa a V-a”. 

Subiectele pentru testul de înscriere în clasa a V-a la Colegiul Național 

„Petru Rareş” au fost realizate de profesorii Caia Georgiana și Vaculik Livia, care 

au și evaluat lucrările scrise ale elevilor. 

S-a promovat pe tot parcursul anului școlar activitatea desfășurată la 

Centrul de excelență. D-na prof. Irimia Elena Genoveva a fost coordonator la 

nivelul județului la disciplina matematică, iar d-na Caia Georgiana a fost 

coordonator la clasa a VII-a. De asemenea, d-l Cozma Irinel a susținut ore în cadrul 

CEX. 

Domnul Cozma Ioan-Irinel a participat în cadrul programului de mobilități 

Erasmus, la Madrid, la cursul „Abilități inovatoare în TIC prin predare și învățate 

colaborativă bazată pe proiecte”. 

Doamna Vaculik Livia-Anemarie a fost membru al comisiei pentru 

evaluarea națională a elevilor de clasa a VI-a. 
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Catedrele de FIZICĂ și CHIMIE 

 
Raport de activitate  

An școlar 2021 - 2022 

Profesor dr. Florica IONICĂ 

 

În anul școlar 2021 - 2022 la nivelul catedrei de fizică-chimie au fost 

propuse următoarele obiective:      

- Aplicarea corectă a cadrului normativ care reglementează desfășurarea 

activităților de predare-învățare-evaluare ; 

- Desfășurarea activităților didactice la standarde înalte de calitate; 

- Formarea la elevi a competențelor, deprinderilor/abilităților și 

atitudinilor prevăzute de programele școlare în vigoare; 

- Adaptarea curriculumului la particularitățile clasei, la nevoile de 

formare ale elevilor; 

- Încurajarea participării elevilor la olimpiade și concursuri școlare 

specifice disciplinelor dar și a celor interdisciplinare. 

Rezultatele obținute de elevii noștri la diverse concursuri și olimpiade de 

specialitate precum și la examenul de Bacalaureat sau admitere la facultate au fost 

foarte bune. 

Fizica 

Doamna profesor Mariana Frenți a pregătit elevi pentru olimpiade și 

concursuri școlare la care elevii au obținut rezultate deosebite. 

La etapa județeană a olimpiadei de fizică, care s-a desfășurat în format fizic, 

au obținut premii și mențiuni 9 elevi, astfel: 3 premii I (la clasele a VIII-a, a IX-a și 

a XII-a), un premiu II la clasa a VIII-a, un premiu III la clasa a IX-a și 4 mențiuni 

(2 la clasa a VIII-a și 2 la clasa a IX-a). 

La etapa națională, au participat 5 elevi (câte doi din clasele a VIII-a și a 

IX-a, și unul la clasa a XII-a), care au obținut o medalie de argint (clasa a VIII-a), 

două de bronz (clasa a VIII-a și a IX-a), o diplomă de onoare (clasa a IX-a), iar 

elevul Buzdea Matei de la clasa a XII-a, a obținut Mențiune de la minister, medalie 

de argint și premiul onorific „Florea Uliu”, ca o recunoaștere a întregii activități 

competiționale a acestuia pe parcursul celor 7 ani de participare. 
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La concursul național „PHI-online”, desfășurat la Iași, organizat de către 

Centrul Regional pentru Tineri Capabili de Performanta, Iași (CRTCPI), în 

colaborare cu Facultatea de Fizică și Centrul Regional de Învățământ la Distanță 

(Iași Distance Education Study Centre - IDESC) din cadrul Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 3 elevi de la clasa a IX-a au obținut premiul I. 

La concursul interjudețean „Zircon”, organizat de Societatea profesorilor de 

științe Iași, în parteneriat cu Facultatea de inginerie chimică și protecția mediului 

(Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași), care se desfășoară pe 

platforma Moodle, au participat 15 elevi de la clasele a VIII-a și a IX-a și au 

obținut 3 premii I, un premiu II, două premii III și 9 mențiuni. 

La olimpiada interdisciplinară „Științe pentru juniori”, elevul Sturzu Matei 

de la clasa a VIII-a, a obținut Locul I la etapa județeană. 

La olimpiada interdisciplinară „Științele pământului”, a participat elevul 

Romano Albert, de la clasa a IX-a. 

Domnul profesor Secara Cristinel a pregătit și coordonat activitatea 

elevilor la fizică, obținând rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare. 

La Olimpiada Națională de Fizică, Bacău, aprilie, 2022 s-au obținut 

următoarele rezultate : 

- Bodron Dimitrie Hrisostom clasa VII - Mențiune MEN, Medalie de Argint 

- Apostol Alexandru XI-B Mențiune MEN, Medalie de Argint 

- Bistriceanu Traian XI-B Medalie de Bronz 

- Lupașcu Theodor Mihai XI-B Diploma de onoare. 

  La Concursul Național Interdisciplinar Chimie și Științe Ioan Zgârciu-

noiembrie 2022 - elevii  Cristescu Ilinca și Zăgărin Tudor Ioan, clasa a XI-a D au 

obținut Premiul I. 

Doamna profesor dr. Ana-Cezarina Moroșanu a pregătit elevii de la cele 

două clase din încadrare pentru olimpiade și concursuri de fizică unde a obținut 

rezultate foarte bune. Elevele Ivanov Ema-Andreea de la clasa X-D a obținut 

Mențiune la Olimpiada Județeană de Fizică. Tot ea a obținut Premiul II la 

Concursul Național de Fizică PHI 2022 și Premiul I la Concursul online de fizică, 

chimie și biologie “ZIRCON” - Secțiunea FIZICĂ. Eleva Dandu Ana-Maria 

Gabriela de la clasa IX-C a obținut Premiul III la Concursul online de fizică, 

chimie și biologie “ZIRCON” - Secțiunea FIZICĂ-BIOLOGIE. 
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Chimie 

Profesorii de chimie au pregătit elevi pentru olimpiade și concursuri școlare. 

Doamna profesoara Mihaela Vișan a pregătit elevii care au obținut 

rezultate deosebite la Concursul Național „Cristofor Simionescu”  Premiul I, II și 

III și Premiul II pe echipe.  

 Concursul Național interdisciplinar, Chimie și științe Ioan Zgârciu 

 Organizare, publicare material și Premiul II. 

 Olimpiada județeană de chimie  - Premiul I și II, clasa a X a  

- Premiul II, clasa a XI a 

- Premiul III și Mențiune, clasa a VIII  

 Participare elevi la Olimpiada Națională de Chimie, Baia Mare (clasa a 

VIII-a, a X-a si a XI-a) și Mențiune speciala (clasa a X-a)  

 Concursul național de chimie - Chimia - arta intre științe - premii I, II, III și 

mențiuni 

 Simpozionul Județean - Natura și Viața, ed. a II a - Premiul I. 

Doamna profesoara Florica Ionică a pregătit elevi pentru olimpiade și 

concursuri școlare. 

 Concursul Național „Cristofor Simionescu” organizat de Facultatea de 

Chimie - Iași  unde elevii au a obținut Premiul I, II și III și Mențiuni. 

 Concursul Național interdisciplinar, Chimie și științe Ioan Zgârciu -

Premiul III 

 Olimpiada județeană de chimie - Premiul I și II, clasa a IX a                                              

 Participare elevi la Olimpiada Națională de Chimie, Baia Mare - clasa IX 

 La Concursul interjudețean „Zircon”, organizat de Societatea profesorilor 

de științe Iași, în parteneriat cu Facultatea de inginerie chimică și protecția 

mediului (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași), care se 

desfășoară pe platforma Moodle, au participat 10 elevi de la clasele a VIII-

a și a IX-a și au obținut 2 premii I, 3 premii II, două premii III și 3 

mențiuni. 

 La Olimpiada interdisciplinară „Științe pentru juniori”, eleva Dumitrescu 

Maria-Nicole, a obținut locul II, iar elevul Bodron Dimitrie  de la clasa a 

VII-a, a obținut locul III la etapa județeană. 

 La Olimpiada interdisciplinară „Științele pământului”, a participat elevul 

Romano Albert, de la clasa a IX-a B 

Rezultate deosebite au obținut elevii noștri la examenul de bacalaureat atât 

la fizică cât și la chimie. 

Toți membrii catedrei au participat la activități de formare și dezvoltare 

profesională. 
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Doamna profesoara Mariana Frenți a susținut examenul pentru admiterea 

la doctorat la Univ. „Al .I. Cuza”, Iași și a devenit doctorand pentru următorii 3 ani. 

A continuat activitatea de perfecționare pe parcursul acestui an școlar cu 

participarea la cele două cercuri pedagogice din semestrele I și II, în cel de-al 

doilea semestru activitatea desfășurându-se la Facultatea de Fizică din Iași. 

Doamna profesoara Aida Ilie a dorit să se autoperfecționeze participând la 

concursuri și simpozioane : 

 participare la cursul on-line: „Crearea de jocuri, teste și activități pe 

Wordwall și Classroom” (4 ore);  

 participare la Workshop-ul „Modalități practice de realizare a educației 

ecologice - posibilități de acțiune”, Workshop-ul „Construim școli fără 

bullying” - 15 aprilie 2022 

 fac parte din echipa de implementare a Proiectului Național „Educația 

ecologică în unitățile școlare din România”, a Proiectului Național 

„Împreună zicem: STOP BULLIYNG” și „Stop bullying în mediul școlar! – 

31 ianuarie 2022” 

 calitatea de organizator al concursului județean de reciclare „Reciclăm, 

confecționăm și ne distrăm!!!”; 

 calitatea de evaluator al concursului județean de reciclare „Reciclăm, 

confecționăm și ne distrăm!!!”; 

 calitatea de organizator al concursului județean de reciclare „Reciclăm, 

confecționăm și ne distrăm!!!”; 

 participarea la schimbul de experiență din cadrul Proiectului Național 

„Educația ecologică în unitățile școlare din România”, „Eforturi comune 

pentru a combate bullying-ul” 

 participarea la Simpozioanele Naționale „S.O.S. NATURA” - 21 mai 2022, 

„Starea de bine în unitățile școlare - 15 aprilie 2022”- participarea la 

Atelierul pedagogic Educația Ecologică în practică - 21 mai 2022; la 

Atelierul didactic anti-bulliyng, din cadrul proiectului național „Împreună 

zicem: STOP BULLIYNG”;  

 articole:  

1. RED în platforma educațională www.didactic.ro;  

2.  articol de specialitate  în CD-ul „Stop Bullying!”;  

3-4-5 în revista națională „Inovație în educație”- aprilie 2022, mai 2022, 

februarie 2022;  

6. în revista „Profesorul informat, soluția educației în impas”;  

7. articol de specialitate „Teach for the future! - educăm pentru viitor” - 

februarie 2022 

 participarea la conferința națională cu participare internațional„Aleg să mă 

implic. Stop bullying” 

http://www.didactic.ro/
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 participare la conferința națională „Educația dincolo de bariere” - 31 

ianuarie 2022;  

 participarea la Seminarul Științific interactiv „Promovarea stării de bine în 

școală”; Seminar Național „Stop bullying în școli!” 

 participarea la Masa Rotundă „Copii fericiți - adulți de succes” - 30 aprilie 

2022; Masa rotundă la Nivel Național - „Impactul violenței verbale” – 31 

ianuarie 2022 (în cadrul Proiectului Național Educațional  „Stop bullying în 

mediul școlar”)  

 participarea la elaborarea Ghidului Metodic „Starea de bine: idei pentru 

școli mai sănătoase, incluzive și mai fericite” 

 participarea la cursul internațional „Cauze, efecte, măsuri de combatere a 

bullying-ului - 30 aprilie 2022” 

 adeverință - cursul de formare profesională „Strategii pentru școli fără 

bullying” (24 ore)  - 29 aprilie-9 mai 2022; 

 participarea la webinarul practic cu tematica „Elaborarea procedurilor 

documentate în unitățile de învățământ preuniversitar” - 22 aprilie 2021 - (2 

ore); 

 coordonator la Proiectului Educațional Internațional „Învierea Domnului 

în ochii celor mici” – diplomă premiul I  - Ciucanu Ilinca – clasa a VII-a 

AM; Proiect Național SNAC „O faptă bună în fiecare zi!” – februarie 2022 

 participare la Proiectului Educațional Internațional „Învierea Domnului în 

ochii celor mici”;  

 coordonarea elevilor la Proiectului Educațional Internațional „Învierea 

Domnului în ochii celor mici” 

 participarea în calitate de membru în comisia de elaborare a regulamentului 

Proiectului Educațional Internațional „Învierea Domnului în ochii celor 

mici”;  

 participarea la schimbul de experiență și diseminarea activităților în cadrul 

Proiectului Educațional Internațional „Învierea Domnului în ochii celor 

mici”;  

 participarea la Concursul tematic - „Nu te lăsa intimidat!”- 31 ianuarie 

2022; 

 realizarea Campaniei de conștientizare  cu privire la efectele bullying-ului 

asupra elevilor „Stop bullying în mediul școlar - 31 ianuarie 2022” 

 calitatea de manager proiect - Proiectul Național educațional cu participare 

internațională - „Stop bullying în mediul școlar” - 31 ianuarie 2022 

 implementare proiect - Proiect Național SNAC - decembrie 2021 - februarie 

2022 

 voluntar în Proiect Național SNAC - decembrie 2021 - februarie 2022 

 curs Modalități de prevenire și soluționare a situațiilor de conflict în cadrul 

educațional, Dascăli Emeriți - 24 ore; 
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 cursul de formare Strategii de management in dezvoltarea parteneriatului 

scoala-familie-comunitate, Dascăli Emeriți - 24 ore 

 curs - Educație parentală - Dascăli Emeriți - 40 ore 

 curs - Educație socio-emoțională - Dascăli Emeriți - 40 ore 

 curs - Managementul și implementarea proiectelor Erasmus - Dascăli 

Emeriți - 40 ore 

 profesor asistent - evaluare națională, BAC, Olimpiada Națională de 

Matematică - Piatra Neamț; 

 profesor evaluator: OJF, BAC, Olimpiada Științele Pământului, concurs 

local Clubul de Excelență „Copiii viitorului” din cadrul Proiectului de 

formare profesională NOUĂ NE PASĂ! 

 membru în comisia de organizare a Olimpiadei Județene de Fizică; 

 membru al comisiei de evaluare a Proiectului Educațional Internațional 

„Învierea Domnului în ochii celor mici”; 

 parteneriate: Centrul de Excelență Eurotrading 

 contract de donație: beneficiar -  Crucea Roșie Română 

 colaborare cu psihologul școlii. 

Domnul profesor Cristinel Secara a participat la cursul de formare Control 

și monitorizare în educație - furnizor - CCD Bistrița Năsăud 

Doamna profesor dr. Ana-Cezarina Moroșanu  a participat la: 

 Simpozionul Național Interdisciplinar „Ștefan Procopiu”, organizat de 

către Inspectoratul Școlar Județean Neamț în data de 14 mai 2022 

 Galyna Puchkovska International School-Seminar Spectroscopy of 

Molecules and Crystals, Kyiv, Ukraine, 21-24.09.2021 

 Programul de formare continuă PROF I - Mentorat de carieră didactică, 

22.10.2021 - 16.01.2022, 120 de ore, 30 credite profesionale transferabile 

Doamna profesoară Mihaela Vișan : 

 Activitate  la CJEX Neamț - coordonator și lector 

 Curs de formare Erasmus +, Spania, Institutul Cervantes. 

 Conferința internațională - Laboratorul de creativitate , organizat de Centrul 

de Resurse Educaționale, București  

 Simpozionul Național Restitutio Matei Basarab în ceas aniversar, organizat 

de Colegiul Național Matei Basarab, București . 

 Proiect educațional cu participare Internațională: ,,Metode și tehnici de 

abordare a predării, învățării, evaluării inovative”, organizat de Centrul de 

Resurse Educaționale, București . 

 Proiect educațional internațional - Integrarea copiilor cu CES în 

învățământul de masa - organizat de Centrul de Resurse Educaționale, 

București  
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 Creator și prezentator de conținut educațional deschis. 

Doamna profesor Florica Ionică  a susținut activități la CJEX Neamț lector. 

A continuat activitatea de perfecționare pe parcursul acestui an școlar cu 

participarea la cele două cercuri pedagogice din semestrele I și II. 

Toți membrii catedrei au participat la Ziua porților deschise C.N.P.R. 

promovând prin intermediul experimentelor interactive activitățile practice ce se 

desfășoară în cele două laboratoare. 

 Domnul profesor Grigoruță Oniciuc : 

După pandemie adaptarea elevilor dar și a profesorilor la sistemul de 

învățământ cu prezență fizică a reprezentat o provocare mult mai mare decât ne-am 

fi așteptat. Principalele constatări care au conturat priorități ale demersurilor 

didactice la disciplina fizică au fost: 

 interactivitate socială foarte limitată; foarte greu au fost reluate discuțiile pe 

teme referitoare la proiecte, concursuri, olimpiade ș.a. Clasa mai tot timpul 

orei „absentă” în ciuda strădaniei de activare inițiate de cadrele didactice. 

 abilitățile practice, definitorii pentru disciplina fizică, aproape înghețate; 

dependența de telefon, computer sau tabletă a făcut dificilă abordarea unor 

lucrări de laborator „clasice”; 

 existența unor demersuri didactice foarte diferite calitativ au pus elevii de 

multe ori în situația să aleagă varianta cea mai ușoară; iar această variantă 

nu a cuprins disciplinele la care se dau teme pentru acasă, se lucrează pentru 

concursuri, olimpiade, ș.a. 

 nivelul de cunoștințe specifice disciplinei fizică la clasele a IX-a este din ce 

în ce mai coborât; testele inițiale evidențiază pe lângă lipsa unor cunoștințe 

elementare de fizică și lipsa abilităților de calcul aritmetic elementar. 

Activitatea zilnică derulată de profesorii de fizică a fost țintită spre 

readucerea apetitului pentru studiu, înțelegerea fenomenelor fizice, acceptarea 

provocărilor oferite de competițiile în domeniu. În plan personal aș reliefa: 

 la nivelul colectivelor de elevi: 

o elaborarea, aplicarea și analizarea testelor inițiale; 
o diversificarea portofoliului instrumentelor de evaluare pentru a 

maxima posibilitățile de succes școlar ale tuturor elevilor; 

o inițierea de activități interactive cu teme de fizică (realizarea de 
tutoriale cu fenomene fizice întâlnite în cotidian); 

o abordarea opționalului de Fizica pentru examene prin prisma unor 

standarde înalte atât pentru bacalaureat cât și pentru admiterea în 

învățământul superior tehnic; 



C.N. Petru Rareș  

 

 

150 

 la nivelul activităților de performanță: 

o realizarea grupelor de performanță la Centrul de excelență în 

parteneriat cu fundația e-mag (2 clase de fizică și două grupe de 

astronomie); 

o participarea echipei Colegiului la a XVIII-a ediție a Olimpiadei 

Internaționale Zyatov (matematică, fizică, computer science); 

o organizarea olimpiadei internaționale de astronomie online (IRAO-

2021); 

o organizarea etapelor județene ale olimpiadelor de fizică și respectiv 

de astronomie și astrofizică; 

o participarea la etapa națională a Olimpiadei de Astronomie și 

Astrofizică cu un lot format din 13 elevi; s-a obținut un premiu I, 

două premii III, 3 mențiuni și medalii de aur argint și bronz. Doi 

elevi calificați în lotul lărgit al României (Voaideș Robert și Berea 

Alexandru) iar o elevă selectată în lotul  țării pentru olimpiada de 

astronomie și științe ale spațiului pentru juniori (Sandu Ilinca): 

o 2 mențiuni M.E. au obținut elevii Voaideș Robert și Berea 

Alexandru la etapa națională a olimpiadei de fizică; au mai fost 

obținute 1 medalie de aur, 2 medalii de argint și 2 de bronz; 

o am recomandat elevul Robert Voaideș pentru școala de vară în fizică 

de la Măgurele; a parcurs cursurile acestei școli în luna august 2022; 

o am coordonat echipa Neves a Colegiului ce a obținut medalia de aur 

la concursul „Space Settlement Contest” organizat de National 

Space Society of America; împreună cu întreaga echipă am fost 

prezenți în Washington la ridicarea premiului precum și în 

Luxembourg de Ziua Europei. 
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Catedrele de BIOLOGIE și GEOGRAFIE 

 
Raport de activitate  

An școlar 2021 - 2022 

Profesor Aloma-Maria VEISS 

 

I. Aspecte privind prioritățile stabilite pentru anul școlar 2021 - 2022 

a) Obiective propuse : 

- Planificarea activității didactice școlare și extrașcolare; 

- Respectarea programei școlare, realizarea comparațiilor între curriculumul 

proiectat și cel realizat, pentru atingerea competențelor stabilite; 

- Modernizarea procesului de predare – învățare - evaluare, centrat pe 

formarea de competențe, elaborarea unor resurse educaționale interactive 

necesare și utile procesului didactic; 

- Obținerea unui procent maxim de promovabilitate a examenului de 

bacalaureat la disciplinele biologie și geografie; 

- Implicarea în obținerea performanței elevilor pasionați de geografie și 

biologie, dar și în sprijinirea elevilor cu dificultăți de învățare; 

- Orientarea școlară și profesională a elevilor, cu scopul de a-i motiva și ajuta 

în alegerea unei profesii adecvate; 

- Participarea la activitățile educative, organizate în școală și la proiecte cu 

finanțare externă; 

- Comunicare și relaționare eficientă cu toți factorii implicați în procesul 

educațional; 

- Perfecționarea profesională. 

b) Activități desfășurate pe parcursul anului școlar : 

Profesor Goraș Cristina 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activității 

Responsabil 

/Participanți 

Perioada de 

desfășurare 

Rezultate 

obținute 

1. 
Curs de prim 

ajutor 

ISU Neamț /29 

elevi 
Aprilie 2021 Diplome 

2. 

Program 

național de 

educație juridica 

Baroul Avocați 

Neamț /29 elevi 
Mai 2021 Diplome 
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Profesor Veiss Aloma 

Nr. 

crt. 
Denumirea activității 

Responsabil 

/Participanți 

Perioada de 

desfășurare 

Rezultate 

obținute 

1. 
Evaluare probe olimpiadă 

Județeană 

Profesorii de 

Biologie 
Martie 2022 

Diplome 

premii și 

mențiuni 

2. 

Activități practice pentru 

pregătirea elevilor 

calificați la etapa 

Naționala a Olimpiadei 

de Biologie 

Veiss Aloma 

Boțu Maria 

Săvoaia Maria 

Sârbu Andrei 

Martie-

Aprilie 2022 

Premiul II, 

calificare 

lot lărgit 

(Săvoaia 

Maria) 

3. 

Organizarea unor 

activități de educație 

ecologică în vederea 

reevaluării Colegiului 

pentru păstrarea 

statutului de Școală Eco 

în programul Mondial 

EcoȘcoala 

Veiss Aloma 

Boțu Maria 

Rusu Raluca 

Noiembrie 

2021-Mai 

2022 

Trofeul 

EcoȘcoala 

4. 

Susținerea activităților 

de promovare a 

disciplinei Biologie și a 

C.N.P.R. în cadrul 

proiectului „Porți 

Deschise” pentru elevii 

claselor a VIII-a 

Veiss Aloma 

Boțu Maria 

 

Mai 2022 

Atragerea 

unor elevi 

cu medii 

foarte mari 

la 

examenul 

de 

Evaluare 

Națională 

 

Profesor Magdalina Simona 

Nr. 

crt. 
Denumirea activității 

Responsabil 

/Participanți 

Perioada de 

desfășurare 

Rezultate 

obținute 

1. 
Drumeție pe muntele 

Cozla 
clasa a XII-a E 

28 

septembrie 

2022 

cunoaștere

a 

orizontului 

local 

2. Sesiune de referate  26 noiembrie stimularea 
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dedicată sărbătoririi a 152 

de ani de atestare 

documentară a C.N.P.R. 

a. ”Călător prin țară” 

b. ”Elevul și legea” 
c. ”Hazarduri” 

 

 

 

clasa a VIII-a 

clasa a XII-a F 

clasa a XI-a F 

2021 elevilor 

pentru 

documenta

re și 

prezentarea 

în public a 

unor 

aspecte 

geografice 

concludent

e 

3. 

Participarea în calitate de 

profesor asistent la 

etapele județene ale 

olimpiadelor organizate 

în școală, la disciplinele 

fizică, limba engleză și 

limbi romanice 

 martie 2022 adeverințe 

4. 

Participarea în calitate de 

profesor asistent la etapa 

națională a olimpiadei de 

matematică 

 14.04.2022 adeverință 

5. 

Participarea ca profesor 

asistent la sesiunea din 

iunie-iunie a examenului 

de bacalaureat 

 iunie 2022 adeverință 

6. 
Consiliere organizare curs 

festiv clasa a XII-a E 
clasa a XII-a E mai 2022 

albumul 

foto al 

promoției 

7. 

Participarea ca profesor 

însoțitor al elevilor din 

județul Neamț la 

Olimpiada Națională de 

Astronomie și Astrofizică 

- Suceava 2022 

lotul elevilor 

din județul 

Neamț 

27 iunie-1 

iulie 2022 
adeverință 

 

Profesor Iacob Alexandru 

Activități desfășurate: 

 Planificări, documente din portofoliul personal; 

 CDȘ: Limba germană – curs practic (XI E), Totul despre bani (XI E); 

 Cerc de inventică; 
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 Coordonarea unei echipe de realizatori de filme (X F); 

 Coordonarea unei echipe de realizatori de aplicații web (XII A); 

 Excursie la Cluj-Napoca 10-13.06 (IX C). 

 

II. Analiza activității in anul școlar 2021 - 2022 

a) Testele inițiale (clasele gimnaziale și clasele a IX-a) 

Comentarii și concluzii 

- Testele inițiale: au fost analizate cu elevii în clasă. S-a remarcat, la 

majoritatea elevilor, capacitatea de a gândi rațional și de a se exprima 

eficient, folosind terminologia științifică. 

- S-au aplicat metode și instrumente activ-participative de testare inițială din 

cele mai diverse, adecvate particularităților elevilor, de exemplu: evaluare 

orala, cu conversație euristica și problematizare, evaluare scrisa, cu itemi de 

tip grila de toate tipurile, evaluare utilizând softuri și platforme 

educaționale. 

- Proba scrisă a avut itemi de tip: complement simplu, complement grupat, 

asociere, subiecte de tip problemă și eseu. 

- Rezultatele au fost bune, perfectibile, având în vedere situația pandemică pe 

care tocmai am traversat-o, și ulterior, am stabilit împreună modalitățile de 

lucru pentru a asigura reușita fiecăruia în parte. 

- La disciplina geografie, itemii de cultură generală - cum ar fi, de ex., 

caracteristicile Mării Negre - sunt tratați de către majoritatea elevilor. 

Caracteristicile generale ale orizontului local sunt cunoscute parțial de către 

elevi, ele urmând să fie aprofundate pe parcurs. Aspectele de geografie 

generală tratate în clasa a V-a și care urmează să fie reluate în clasa a IX-a 

se regăsesc într-o măsură mai mică în cunoștințele elevilor. 

b) Analiza SWOT a activității didactice 

    1. Aspecte pozitive 

- Desfășurarea în format fizic a activității didactice a permis lucrul cu 

materialele cartografice, ilustrate, cu mulaje și machete, atât competițional 

cât și în activitatea curentă. Stimularea învățării prin organizarea 

competițiilor și acordarea burselor de studiu s-a reflectat în rezultatele 

foarte bune obținute de elevi. 

- Proiectarea procesului instructiv-educativ, a urmărit aplicarea strategiilor 

didactice adecvate nivelului de cunoștințe și particularităților de vârstă ale 
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elevilor și utilizarea metodelor și materialelor didactice care sa favorizeze 

participarea activă a elevilor la propria lor instruire. 

- Evaluarea formativă realizată  diferenţiat funcţie de activităţi şi conţinuturi 

(nivel superior, nivel mediu şi nivel bazal).  

- Evaluare de progres: fişe de lucru la diverse activităţi, observarea 

sistematică, probe orale şi scrise, probe practice. 

- Evaluarea dialogată, participativă, consensuală (un proces în care sunt 

negociate şi aduse la un consens diferitele interese, valori şi puncte de 

vedere, între profesor şi elev) 

- Promovabilitate de 100% a examenului de bacalaureat 

- Numeroși elevi din promoția 2022 au fost admiși la facultăți pe baza 

disciplinelor biologie și geografie. 

- Faptul că după finalizarea studiilor două eleve din clasa a XII-a E au ales să 

studieze geografia, respectiv geodezia, denotă că încă este de actualitate 

disciplina geografie. 

2. Aspecte negative 

- Programă şcolară încărcată care nu răspunde interesului elevilor şi cerinţei 

pieţei forţei de muncă 

- Actuala structură a examenului de bacalaureat dezavantajează studiul 
geografiei. O probă de cultură generală susținută la finalizarea studiilor de 

către toți liceenii ar crește interesul pentru studierea temeinică a disciplinei 

geografie pe parcursul anilor de studiu; 

- Numărul mic de locuri alocat pentru elevii calificați la etapa națională, la 

cele două discipline (un loc pe fiecare an de studiu), are ca și consecință 

scăderea interesului elevilor pentru performanță.                                

3. Modalități de remediere 

Realizarea unor lecții deosebit de atractive utilizând materialele didactice 

din dotarea școlii. 

III. Rezultate obținute la examene naționale, competiții, concursuri, etc.  

Profesor Goraș Cristina: 

- Nasoi Ioana- clasa a 11-a B- locul II Olimpiada Județeană de Biologie 

- Zagărin Tudor Ioan- clasa 11-a D - mentiune - Olimpiada Județeană de 

Biologie 
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- Concurs “ZIRCON" - disciplina biologie: clasa a IX-a D 

- Lupu Andreea - premiul I 

- Pavel Elene Georgiana - mențiune  

- Păun Ioana - mențiune 

- Chiorbeja Daria - mențiune  

- High School Science Projects - UT “Gh. Asachi”, Iasi - mențiune 

pentru elevele Adascalitei Maria, Ignea Ioana, Stanciu Andreea, clasa 

11-a D. 

 Profesor Veiss Aloma 

- Săvoaia Maria cls. a XII-a B - premiul II la Olimpiada Națională de 

Biologie - calificare lot lărgit 

- Sârbu Andrei cls. a IX-a C - participare Olimpiada Națională de 

Biologie 

- Sârbu Andrei cls. a IX-a C - premiul I Olimpiada Județeană de Biologie 

- Sofrone Teodora cls. a IX-a C - premiul I Olimpiada Județeană de 

Biologie 

- Săvoaia Maria cls. a XII-a B - premiul I Olimpiada Județeană de 

Biologie 

- Gorea Paula cls. a IX-a C - premiul II Olimpiada Județeană de Biologie 

- Timișescu Ștefania cls. a XII-a B - premiul II Olimpiada Județeană de 

Biologie 

- Vieru Ana-Maria cls. a IX-a C - premiul III Olimpiada Județeană de 

Biologie 

- Armeanu Ștefan cls. a XI-a C - premiul III Olimpiada Județeană de 

Biologie 

- Ciocîrlan Mihnea-Andrei cls. a XI-a A - premiul III Olimpiada 

Județeană de Biologie 

- Denciu Andrei-Cristian cls. a IX-a B - Mențiune Olimpiada Județeană 

de Biologie 

- Romano Albert cls. a IX-a B - Mențiune Olimpiada Județeană de 

Biologie 

- Butură Ana-Alessia cls. a IX-a B - Mențiune Olimpiada Județeană de 

Biologie 

- Amartei Gabriela cls. a XI-a C- Mențiune Olimpiada Județeană de 

Biologie 

Concursul Interjudețean „Zircon”: 

- Sofrone Teodora cls. a IX-a C - premiul I 

- Vieru Ana-Maria cls. a IX-a C - premiul I 

- Dandu Ana-Maria cls. a IX-a C - premiul I 

- Apalaghiei Ioan cls. a IX-a B - premiul I 

- Romano Albert cls. a IX-a B - premiul III 
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- Andrei Anisia cls. a IX-a B - premiul III 

- Hrum Irina cls. IX-a B - premiul III 

- Botoșanu Teodora cls. a IX-a B - premiul III 

- Mocanu Delia cls. a IX-a B - premiul III 

- Căruceriu Irina cls. a IX-a C - mențiune 

- Banu Diana cls. a IX-a B - mențiune 

Concursul Național „Scrisoare pentru draga mea planetă”: 

- Sofrone Teodora cls. a IX-a C - premiul I 

Rezultate Bacalaureat: 

1. Albu Maria Cosmina 10 

2. Bârsan George Ștefan 9,80 

3. Brici Tudor 9,70 

4. Constantinescu Antonio 9,60 

5. Filioreanu Adelina-Maria 10 

6. Gaman Alexandru Constantin 10 

7. Hozac Ingrid Andreea 9,20 

8. Săvoaia Maria 10 

9. Simionescu Larisa Ștefania 9,50 

10. Teodorescu Ioana Sînziana 10 

11. Timișescu Ștefania 9,60 

12. Țăranu Elena-Tamara 9,45 

13. Țuvichi Florina Maria 9,70 

14. Ungureanu Teodora Maria 9,60 

15. Veiss Mircea Vlad 9,80 

  

Profesor Acatrinei Ionela: 

Concurs Interjudețean „Zircon”: 

Clasa  a VII-a 

Dodiță Ioana Alessia - Mențiune 

Păstrăv Costin - Mențiune 

Nistor Diana Maria - Mențiune 

Patnoschi Eliza - Mențiune 

Clasa a VIII-a 

Crușitu Ana-Cristiana - Premiul al III-lea 

Cazan Aurora Giorgia - Mențiune 

Sturzu Matei - Mențiune 

Clasa a X- a D 

Rusu Bianca Elena - Premiul I 



C.N. Petru Rareș  

 

 

158 

Avârvarei Bianca - Premiul III 

Constantinescu-Dulău Ana-Flavia - Premiul III 

Chioacă Iustina - Premiul III 

Ignat Andrei - Premiul III 

Rusu Andreea Ștefania - Mențiune 

Concursul „G.E.Palade”: 

Dumitrescu Nicole, clasa a VII-a - Premiul III 

Sturzu Matei, clasa a VIII-a - Mențiune 

Olimpiada Județeană de Biologie 
Pantaziu Mihnea - Premiul I 

Rusu Andreea Ștefania - Mențiune 

Olimpiada Națională de Biologie 

Pantaziu Mihnea, clasa a X-a A 

 Profesor Magdalina Simona 

La examenul de bacalaureat o teză a fost notată cu 10 și rezultatele au fost foarte bune - 

majoritatea peste 9. Chiar un elev care s-a hotărât să susțină examenul de bacalaureat la 

disciplina geografie după simularea desfășurată în martie, a obținut nota 8. 

Lista candidaţilor la examenul de Bacalaureat 2022 - Geografie 

Nr. 

crt. 

Codul 

candidatului 

Forma 

învăţământ 
Specializare 

Nota

 

 1  NT1214716   ZI  STIINTE SOCIALE  10 

 2  NT1213899   ZI  STIINTE SOCIALE  9.95 

 3  NT1213989   ZI  STIINTE SOCIALE  9.9 

 4  NT1221291   ZI  STIINTE SOCIALE  9.85 

 5  NT1221062   ZI  STIINTE SOCIALE  9.6 

 6  NT1215177   ZI  STIINTE SOCIALE  9.45 

 7  NT1221261   ZI  STIINTE SOCIALE  9.45 

 8  NT1215110   ZI  STIINTE SOCIALE  9.25 

 9  NT1214080   ZI  STIINTE SOCIALE  9.1 

 10  NT1221911   ZI  STIINTE SOCIALE  8 
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La olimpiada județeană desfășurată în martie la fiecare nivel de studiu elevii 

au obținut premii și mențiuni, astfel: 

Nr. 

Crt. 
Nume și prenume elev Clasa Premiul obținut 

1. SERGHEI CEZARA FLORINA a VIII-a PREMIUL III 

2. PĂTULEANU SORIN ANDREI a IX-a PREMIUL III 

3. IFTIMIA PETRU MATEI a X-a PREMIUL III 

4. MIHĂILĂ MARIA EMILIA a XI-a PREMIUL III 

5. CENUȘE RALUCA ANDREEA a VIII-a MENȚIUNE 

6. GOGU CRAIU ANA-MARIA a VIII-a MENȚIUNE 

7. RUSU FERARU THEODOR a VIII-a MENȚIUNE 

8. SFETCU IOANA TEONA a IX-a MENȚIUNE 

9. ACRISTINEI ADINA NDREEA a X-a MENȚIUNE 

10. PRICOPE ELENA a XII-a MENȚIUNE 

 

Profesor Iacob Alexandru 

- Pintilie Ecaterina (XI E) - participare la etapa națională a Olimpiadei de 

geografie; locul I la etapa județeană; 

- Andronache Bogdan, Sandu Codrin (XII A) - participare la etapa 

națională a Olimpiadei de Inovație Științifică 

IV. Activitate metodică de formare și dezvoltare profesională 

Profesor Magdalina Simona 

Participarea la activitatea de formare ERASMUS +KA 121/Creativity 

in the Classroom and Diffrent ways of Displaying it desfășurată la Split 

- Croația, în perioada 28.05.2022 - 03.06.2022. 

Profesor Iacob Alexandru 

A susținut inspecția specială I și colocviul pentru înscrierea la gradul 

didactic I. 
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Catedrele de ISTORIE, SOCIO-UMANE și RELIGIE 
 

Raport de activitate  
An școlar 2021 - 2022 

                                                        Profesor dr. Dorina-Luminița DREXLER 

 

I. Context: 

Anul școlar 2021 - 2022 a fost un an deosebit de complex, fiind marcat, în 

continuare de pandemia de coronavirus, dar, în același timp, de declanșarea, la 24 

februarie 2022, a războiului la hotarele României, prin atacarea Ucrainei de către 

Rusia. A fost anul în care multe teme predate la Istorie au devenit de o dureroasă 

actualitate: război, refugiați, pandemie. 

În acest context „fierbinte”, atât Colegiul nostru, cât și Comisia Metodică pe 

care o coordonez s-au străduit să-și facă datoria cu prisosință și școala să rămână o 

oază de normalitate în aceste vremuri tumultoase. Pe lângă acest context dramatic, 

activitatea noastră a fost influențată de ordinul dat de ministrul Educației, Sorin 

Cîmpeanu, privind structura anului școlar 2021 - 2022, cu două semestre 

disproporționate ca mărime și renunțarea (din nou, după mandatul Ecaterinei 

Andronescu) la vacanța inter-semestrială. În forma inițială a ordinului invocat, anul 

școlar începea pe 13 septembrie și se încheia pe 10 iunie, primul semestru luând 

sfârșit pe 22 decembrie, după 14 săptămâni de școală, iar semestrul al doilea urma 

să înceapă pe 9 ianuarie și să se încheie după  douăzeci  de săptămâni școlare, 

întrerupte de vacanța de Paști. De asemenea, regulile după care urma să se 

desfășoare activitatea școlii în pandemie au fost modificate de mai multe ori, pe 

parcursul anului școlar: inițial, școlile rămâneau deschise până la pragul de 

infectare de 6 la mie, apoi redeschiderea a fost condiționată de gradul de vaccinare 

a personalului didactic și nedidactic (minim 60 % pentru activități cu prezență 

fizică), apoi a fost corelat cu numărul de paturi ocupate în spital (la 75% din 

numărul de paturi ocupate, școlile urmau să treacă la activitatea online, dar acest 

indicator nu a fost atins, nu din cauza scăderii virulenței pandemiei, ci datorită 

artificiilor de calcul din raportare). 

      Dar pandemia, neținând seama de calculele politice ale decidenților, a făcut 

ca acest ordin să se modifice. Astfel, pe 20 octombrie 2021, președintele Johannis a 

anunțat că, din 25 octombrie, nu doar elevii claselor primare intră în vacanță, așa 

cum prevedea ordinul, ci toți elevii intrau două săptămâni în vacanță, ca urmare a 

creșterii numărului de cazuri și de decese provocate de Covid. În general elevii 

iubesc vacanțele, dar această vacanță intempestivă i-a îngrijorat pe cei din clasele 
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terminale și i-a nemulțumit pe o parte dintre profesori, care se adaptaseră la școala 

online și considerau neavenită vacanța ivită din senin. 

Așadar, și anul școlar 2021 - 2022 a început cu purtarea obligatorie a măștii, 

de către elevi, profesori, personalul didactic auxiliar și nedidactic, cu distanțare 

fizică și cu circuite speciale, cu trecerea claselor online,  inițial dacă se îmbolnăvea 

un elev, apoi trei, apoi cinci. O altă obligație impusă diriginților a fost distribuirea 

testelor rapide de depistare a coronavirusului către elevi, dar unele familii au 

refuzat categoric să le ridice și să-și bage „necuratul” în case, după cum majoritatea 

elevilor noștri și familiile lor au refuzat vaccinarea împotriva coronavirusului, dar 

pretinzând acest lucru profesorilor, pentru a nu face cursuri online, ci cu prezență 

fizică. 

       Declanșarea războiului din Ucraina și valurile de refugiați care au urmat, 

dar și valurile de scumpiri ale tuturor produselor, i-au determinat pe decidenții 

politici să ridice toate restricțiile privind purtarea măștii, distanțarea fizică etc., 

pentru a nu crește nemulțumirea populară, a cărei opinie majoritară este de negare a 

pandemiei și de refuzare a vaccinului. Astfel, din luna martie, pandemia a fost 

oficial „eradicată” de politicieni, dar, în prezent numărul de cazuri și de decese sunt 

în creștere, iar acest nou val pandemic se pare că afectează mai ales tinerii. 

Am evocat, mai pe larg, contextul în care s-a desfășurat activitatea în școală 

în 2021 - 2022, tocmai pentru a putea fi apreciate, la justa lor valoare, eforturile 

făcute de oamenii școlii în această perioadă, în care nu doar pregătirea academică a 

elevilor a fost afectată, cât și starea lor psihică, stabilitatea emoțională și abilitățile 

psiho-sociale. 

Componența Comisiei Metodice Istorie, Socio-Umane, Religie în anul 

școlar 2021 - 2022: 

1. Prof. dr. Dorina-Luminița Drexler, profesor de Istorie, titular, responsabil 

de comisie metodică și membru în Consiliul de Administrație al C.N.P.R.; 

2. Prof. Ioana-Carmen Măriuță, profesor de Istorie, titular, grad I; 

3. Prof. Silviu-Ștefan Pompaș, profesor de Istorie, titular 4 ore, doctorand; 

4. Prof. Sonia Iacoban, profesor de Istorie, suplinitor, grad I; 

5. Prof. Mihai Obreja, profesor de discipline socio-umane, titular (prin schimb 

de catedră la C.N. „Gh. Asachi”) inspector școlar general, apoi pensionar la 

plata cu ora; 

6. Prof. dr. Theodor Negru, profesor de discipline Socio-Umane, titular; 

7. Prof. Daniela-Elena Negru, profesor de discipline Socio-Umane, titular, 

grad I; 

8. Prof. Simona Huțu-Ailioaie, profesor de discipline Socio-Umane titular, 

grad I; 

9. Prof. dr. Diogene Mihăilă, profesor de Religie, titular; 

10. Prof. Manuela Alexandrescu, profesor de Religie, titular, grad I. 
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II. Jurnal de activități: 

Profesor Dorina-Luminița Drexler: 

1. Septembrie 2021 

Anul școlar, care pentru profesori începe 

la 1 septembrie, a stat sub semnul proiectului 

comunitar inițiat de APIN (Asociația Profesorilor 

de Istorie din Neamț) dedicat Gărzii de Onoare 

de la Curtea Domnească din Târgul Pietrei, 

având onoarea să fiu unul dintre cei trei manageri 

de proiect, alături de drd. Elena Preda (inspector 

la disciplina Istorie la ISJ Neamț) și de prof. 

Cristiana Șoimaru, de la Școala Gimnazială Nr. 3 

din Piatra-Neamț (președintele APIN și 

reprezentantul legal al Proiectului). Astfel, la 2 

septembrie 2021, echipa de management a semnat 

contractul de finanțare nerambursabilă, conform 

proiectului aprobat de Consiliul Local și de 

Primăria Piatra-Neamț. 

Pe 7 septembrie 2021, în cancelaria 

”Rareșului” a avut loc prima ședință a echipei de 

proiect, la care au participat, pe lângă managerii 

proiectului și directorul Colegiului Național „Petru 

Rareș”, prof. Grigoruță Oniciuc, doamna director 

adjunct, prof. Claudia-Ionela Jora, părintele paroh Dan 

Ovidiu Cojan, de la Biserica ”Sfântul Ioan Domnesc” - 

partener în proiect -, colonelul în rezervă Cristian 

Constantin Hîra, fost comandant al Garnizoanei Piatra-

Neamț, responsabil cu antrenamentul curtenilor și a 

stegarilor, prof. Sonia Iacoban, Carmen Ioana Măriuța, 

prof. Simona Oțel (secretarul APIN și a proiectului), 

studenții Tigran-Ștefan Radu (Academia Tehnică 

Militară) și Sebastien Vanhaeren (Universitatea de 

Medicină ”Carol Davila”), voluntari în cadrul proiectului. S-au stabilit primele 

măsuri de organizare și criteriile după care urmau să fie selectați stegarii (din 

rândul elevilor de liceu) și curtenii (din rândul elevilor de liceu). 

De altfel, aproape toate antrenamentele Gărzii de Onoare (cu o singură 

excepție) au avut loc pe terenul de sport sau în sala de sport a Colegiului nostru; 

costumele, steagurile și săbiile sunt păstrate într-o sală oferită de Colegiu și 

amenajată prin efortul și ingeniozitatea colegului de Educație fizică, Grigoraș-Popa 

Gheorghe. Toți profesorii de Istorie din Colegiu au sprijinit această activitate, 
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participând la antrenamente, alături de domnul colonel Hîra, numeroși elevi din 

Colegiu sunt membrii ai Gărzii de Onoare. 

 

 

La 13 septembrie 2021, cancelaria a găzduit, cu o amânare de un an, din 

cauza restricțiilor impuse de pandemie, ceremonia de pensionare a colegilor 

Luminița-Georgeta Vîrlan-Ciobanu (fost director al C.N.P.R., fost inspector școlar 

general, fost viceprimar al Municipiului Piatra-Neamț), Liliana Georgescu (fost 

director al C.N.P.R., fost inspector școlar general adjunct, fost director al Centrului 

Județean de Excelență) și a profesorului Dorel Haralamb, fost director-adjunct al 

C.N.P.R.. Presa locală a acordat atenție acestui moment festiv. 
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13 septembrie 2021 a fost și prima zi 

de școală, tot cu mască sanitară de protecție. 

Am imortalizat momentul, alături de colega 

de Limba Română, Costea Monica. 

Pregătirea pentru noul an școlar, 

desfășurat tot în condiții de pandemie, a fost 

complexă și dificilă, pe lângă dificultățile 

academice existând și pericolul îmbolnăvirii 

elevilor, dar și a profesorilor, care nu ne-a 

ocolit în acest an școlar. Cu toate acestea, a 

fost reactualizată și distribuită elevilor de la 

clasele a V-a și a IX-a broșura referitoare la 

istoricul Colegiului. 

Din motivele invocate mai sus, Consfătuirea profesorilor de istorie s-a 

desfășurat tot online, la 21 septembrie 2021. 

              

După prezentarea recomandărilor metodice și științifice la Consfătuire, am 

elaborat planificările calendaristice, care au fost modificate de mai multe ori în 

timpul anului școlar, pentru a corespunde noii structuri a anului școlar - cu vacanța 

neprevăzută din octombrie 2021 - trecerii unor clase online din cauza numărului 

mare de cazuri sau din cauza propriei îmbolnăviri. 

O preocupare constantă a membrilor Comisiei Metodice a fost selectarea 

celor mai relevante conținuturi, pentru realizarea competențelor specifice 

disciplinelor noastre, pregătirea pentru Bacalaureat, dar și cea de performanță, cu 

speranța că pandemia nu va ține veșnic și se vor relua concursurile și olimpiadele, 

atât de dragi unor rareșiști. 
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2. Octombrie 2021: 

Luna octombrie a început cu anunțul privind selecția stegarilor și a 

curtenilor pentru Garda de Onoare a Curții Domnești din Târgul Pietrei, cu acțiunea 

de selectare a voluntarilor-contribuția decisivă la luarea deciziei aparținându-i 

colonelului Cristin Hîra și cu primele antrenamente ale Gărzii, pe terenul de sport 

de la „Rareș”. Au fost confecționate veșmintele și steagurile, depozitate tot la noi 

în liceu, în vestiarul Sălii de Sport. Intrarea intempestivă în vacanță, din cauza 

creșterii numărului de infectări cu coronavirus, a impus trecerea antrenamentelor în 

format online, anticipat, de altfel, prin proiectul depus. 

 

În mod tradițional, în luna octombrie desfășurăm activități de comemorare a 

Holocaustului și vizităm, cu elevii de clasa a IX-a Sinagoga din spatele liceului, 

monument UNESCO, dar, din cauza pandemiei, Sinagoga a fost închisă, astfel 

încât activitățile de comemorare a Holocaustului s-au axat pe prezentări de carte. 

3. Noiembrie 2021:  

       În data de 15 noiembrie 2021, am avut onoarea să fac parte, alături de 

colega de Limba franceză, Cristina-Mirela Grigori,  pe baza votului secret dat de 

Consiliul Profesoral, din comisia de concurs a echipei manageriale, prof. Grigoruță 

Oniciuc și Claudia-Ionela Jora obținând un nou mandat de patru ani. Imaginile sunt 

de la prezentarea ofertei manageriale, după promovarea probei scrise, eliminatorii.  
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Evenimentul tradițional al lunii noiembrie îl reprezintă Ziua Colegiului, 

desfășurată în condiții de pandemie, dar cu includerea unor manifestări deja 

tradiționale pentru Catedra de Istorie: concursul „File de Istorie”, pentru elevii 

claselor a V-a - a X-a (reluat, în format fizic în acest an școlar), prilej de etalare a 

cunoștințelor despre istoricul liceului. Elevii din clasele a XI-a și a XII-a fac parte, 

tot în mod tradițional, din juriu. (în imagine-echipajele de la clasele a IX-a și juriul 

de la clasele a XI-a, alături de profesorii coordonatori). 

 

 Elevii au vizionat și filmele realizate de colegii lor mai mari, dedicate 

istoriei liceului și au vizitat Curtea Domnească, fiind ghidați de voluntarii instruiți 

de colega Sonia Iacoban. 

Nu a lipsit nici momentul festiv cu torțe, de data aceasta în fața liceului, 

precum și slujba de pomenire a slujitorilor școlii din toate timpurile, oficiată de 
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preotul-paroh Dan Ovidiu Cojan, dar și depunerea de coroane la mormintele 

directorilor Calistrat Hogaș, Ion Negre, Mihai Stamatin. 

        

 

La depunerea de coroane au participat elevii clasei a XI-a E, împreună cu 

dirigintele lor, prof. Grigoraș-Popa Gheorghe, reprezentanți ai Consiliului Elevilor 

(Mircea Verdeanu - președinte, Irimia Bianca și Tudor Bărbieru - vicepreședinți), 

dar și foști elevi - Robert Băltog (fost președinte al Consiliului Elevilor, student) și 

Gabriela Raucă (fostă elevă, absolventă a treptei I în 1979, în prezent stabilită la 

Viena, realizatoare de emisiune la Radio Pro-Diaspora din Viena). 
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Momentul festiv cu torțe a fost dedicat celor 152 de ani de la înființarea 

liceului, contribuției acestuia la dezvoltarea învățământului nemțean și a urbei, în 

ansamblu. 

 

 

 

 

 

Colegiul a găzduit și lansarea cărții profesorilor Gh. Dumitreasa și Irina 

Hirțe, Profesori ai Colegiului Național „Petru Rareș”. Muncă, succese, 

performanțe, o selecție subiectivă a autorilor despre profesorii Colegiului. 
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Și tortul lansării de carte: 

          

Cu prilejul acestei lansări, l-am invitat pe domnul profesor Dumitreasa în 

Cabinetul de Istorie, pentru a-i prezenta panoul dedicat realizărilor sale de excepție 

din domeniul matematicii. 

           

Tortul aniversar, oferit de Direcțiune profesorilor, a respectat condițiile 

sanitare impuse de pandemie și a fost oferit în mono-porții, lipsind momentul 

așteptat al tăierii și împărțirii lui de către director. 

4. Decembrie 2021 

Ziua Națională a României a fost momentul prezentării Gărzii de Onoare a 

Curții Domnești comunității, cu prilejul ceremoniei de binecuvântare și de 



C.N. Petru Rareș  

 

 

170 

depunere a jurământului. La ceremonie au participat primarul municipiului, Andrei 

Carabelea, aleși locali, părinți ai curtenilor și ai stegarilor, personalități politice 

aflate în vizită în oraș (Dan Barna), un numeros public. Maeștrii de ceremonie, 

Smaranda Sturzu-Cosma (clasa a XI-a B, matematică-informatică, C.N.P.R. și 

Matei-Petru Iftimia, clasa a X-a E, științe sociale, C.N.P.R.), au prezentat 

publicului proiectul și au explicat ceremonialul desfășurat. Primarul Andrei 

Carabelea a oferit diplome profesorilor implicați în acest generos proiect 

comunitar. 
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Un banner de prezentare a Gărzii de Onoare, realizat de Ștefan Lăbonțu       

(clasa a XII-a E, C.N.P.R.) și de Robert Băltog, student-voluntar în cadrul 

proiectului, a fost amplasat la intrarea în Complexul Muzeal Neamț, cu o zi înainte 

de ceremonia de depunere a jurământului de către Garda de Onoare, dar a fost 

distrus de vântul puternic din timpul nopții. 

După ceremonia de depunere a jurământului Gărzii, a urmat tortul 

aniversar, apoi Simpozionul Istoria Curților Domnești din Moldova. 

Având în vedere semnificația zilei de 1 Decembrie, invitat de onoare a fost 

istoricul Sergiu Mustață, de la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din 

Chișinău. 
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Filmul proiectului a fost realizat de subsemnata, cu Robert Băltog și cu 

ajutorul neprețuit al echipei de la Exploziv TV Neamț, seara de Moș Nicolae 

găsindu-ne, alături de Iulian Chiuariu, de la postul de televiziune menționat, și de 

elevii de la clasa a XI-a B care au dat voce filmului - Smaranda Sturzu-Cosma, 

Iustinian Lupei, Theodor Lupașcu, până târziu, în noapte, în cabina de montaj. 

Filmul a fost prezentat la Cercul pedagogic al profesorilor de Istorie, desfășurat 

online. 

        

Am intrat apoi în spiritul sărbătorilor, împodobind bradul clasei mele, a X-a 

E și împărțind daruri, cu Robert Băltog pe post de Moș Crăciun. 

Pe 13 decembrie 2021, directorul Colegiului a împlinit o frumoasă vârstă, 

prilej de petrecere-surpriză în cancelarie, nelipsind, evident, profesorii de istorie. 
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Directorul, fiind și profesor de Astronomie, cu olimpici internaționali în 

domeniu, a primit un tort pe măsură. Cadoul Cancelariei a fost pe măsură: 

         

 

5. Ianuarie 2022: 

De Ziua Culturii Naționale am fost invitată de colega de liceu de la Viena, 

Gabriela Raucă, menționată în rândurile precedente,  să particip la un tur virtual al 

Casei Romanței din Târgoviște, alături de români din țară și din diaspora. 

          

Tot printr-o activitate online am sărbătorit și ziua de 24 Ianuarie - Unirea 

Moldovei și a Țării Românești. 
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6. Februarie 2022: 

Din cauza creșterii numărului de infectări cu coronavirus, mai multe clase, 

inclusiv cea la care sunt dirigintă (a X-a E, Științe Sociale) au trecut online. 

Deși vaccinată cu trei doze, coronavirusul 

nu m-a ocolit nici pe mine, în perioada 21-25 

februarie 2022 fiind în izolare, la domiciliu, atât 

eu cât și soțul meu. Din fericire, vaccinarea ne-a 

ajutat să avem o formă ușoară de boală și am putut 

face toate orele online, elevii fiind de data aceasta 

în sala de clasă. 

Și, cum de la Istorie știm că pandemiile 

sunt urmate, de obicei, de război, acesta s-a 

declanșat la 24 februarie 2022, prin invadarea 

Ucrainei de către Rusia. Numeroși refugiați au 

căutat salvare în România, elevii noștri, profesorii 

și părinții fiind implicați, după posibilități, în 

ajutorarea refugiaților. La ora scrierii acestor 

rânduri, au trecut peste 200 de zile de război și 

Ucraina rezistă eroic, trecând chiar la contra-ofensivă și eliberând o parte din 

teritoriile ocupate de Rusia.  

Deși, ca profesor de istorie știam legătura aproape cauzală între pandemie și 

război, atacarea Ucrainei de către Rusia, cu o barbarie amintind de atacul naziste, 

mărturisesc că m-a luat prin surprindere, deși existau mai multe avertismente, 

publice, ale serviciilor secrete occidentale pe această temă. Am discutat mult cu 

elevii despre aceste evenimente, încercând să le explic evenimentele și să le mai 

înlătur din temeri. 

7. Martie 2022:  

Deși luna martie a început, în plan personal, cu un eveniment trist (decesul 

brusc al fratelui meu mai mic), reluarea Olimpiadelor  școlare, chiar cu restricții 

impuse de pandemie și cu bâlbâielile organizatorice ale Ministerului Educației, care 

omisese, inițial, Olimpiadele Naționale de Limba Română, de Limba Engleză și de 

Istorie din calendarul oficial al competițiilor, faza județeană a Olimpiadei de Istorie 

a adus, pe lângă alte premii și mențiuni, calificarea elevului meu, Matei Magdalina, 

din clasa a X-a E, Științe Sociale, la Olimpiada Națională de Istorie de la Târgu 

Mureș, din aprilie 2022.  

      Ziua de 27 martie 2022, când s-au împlinit 104 ani de la Unirea Basarabiei 

cu România a fost prilej de rememorare și de defilare a Gărzii de Onoare la Curtea 

Domnească. 
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8. Aprilie 2022 

Echipajul „Rareșului”, format din Matei Magdalina și Matei-Petru Iftimia 

s-a clasat între finaliști, din 90 de echipaje, la concursul organizat de Facultatea de 

Istorie din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași, la care participăm în mod 

tradițional. Finala a avut loc în data de 9 aprilie și, cu o lucrare despre Ansamblul 

Curții Domnești din Piatra-Neamț, am obținut premiu special. 

            

În vacanța de primăvară, conform tradiției ante-pandemice, a avut loc, la 

Târgu-Mureș, Olimpiada Națională de Istorie, unde, lotul Neamțului, echipat cu 

tricourile personalizate realizate de Rareș Apetrei, student la Medicină la Cluj și de 

Robert Băltog, a obținut premii importante: locul I la clasa a XI-a, locul al III-lea la 

clasa a X-a -  rareșistul Matei Magdalina - mențiune la clasa a XII-a. 
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9. Mai 2022 

Ziua de  9 Mai a fost marcată prin activități la nivelul claselor și prin 

defilarea Gărzii de Onoare, alături de Batalionul 634 Infanterie din Piatra-Neamț. 

       

Pentru a marca Ziua Regalității, Complexul Muzeal Neamț a organizat o 

nouă expoziție de excepție, aducând la Piatra-Neamț Coroana Reginei Maria, piesă 

de tezaur. Am participat la vernisajul expoziției împreună cu elevii Matei 

Magdalina și Matei-Petru Iftimia, din clasa a X-a E. 
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Prezentarea Coroanei a fost realizată de directorul Muzeului Național din 

București, Ernest Oberlander-Târnoveanu și de dr. Mihaela-Cristina Verzea, 

director adjunct al Complexului Muzeal Național Neamț. Apoi, rând pe rând, elevii 

din „Rareș” au vizitat această expoziție remarcabilă, beneficiind de ghidajul 

competent al doamnei Mihaela-Cristina Verzea. 

         

      

Colegiul Național „Petru Rareș” a participat la Noaptea Albă a Muzeelor, 

din 13 mai 2022, deschizându-și larg porțile pentru publicul care, pe lângă vizitarea 

liceului, au putut admira ingeniozitatea elevilor care, ajutați de profesorii de istorie 

și de diriginții lor-Loredana Mitrea, Monica I. Costea, Cristina Goraș - au amenajat 

în sălile de clasă mini-muzee vivante, reconstituind atmosfera unui ospăț la Curtea 

Domnească din târgul Pietrei ( clasa a XI-a C- Științele Naturii), 
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a unei ore de curs ținută de Taica Negre ( clasa a X-a B, Matematică-Informatică), 

 

 a Spitalului Crucii Roșii din Primul Război Mondial (a XI-a B, Matematică-

Informatică), 

 

dar și o incursiune în spațiul cosmic-echipa Proiectului Neves,  medaliată cu aur la 

Concursul Space Settlement Contest organizat de NASA, rareșiștii imaginându-și  

o navă spațială, plecată în căutarea unei planete de la marginea sistemului solar, 

fiind avute în vedere,  în detaliu, toate aspectele vieții pe o navă spațială.  
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Echipajul Neves a fost format din elevii Alexandru Apostol, Ștefan 

Armeanu, Tudor Bărbieru, Alexandru Berea, Traian Bistriceanu, Ilinca Cristescu, 

David Gheorghiu, Iancu-Matei Scurtu, Theodor Lupașcu, Mircea Verdeanu și 

Tudor Zăgărin, sub coordonarea profesorului Grigoruță Oniciuc. Cu puțin timp 

înainte, echipajul câștigător se întorsese de la manifestările dedicate Zilei Europei 

la Luxemburg.  

Participarea publicului a fost peste 

așteptări, echipele de ghizi din liceu abia 

făcând față avalanșei. Alte echipe de ghizi, 

sub coordonarea colegei Sonia Iacoban, 

erau ghizi-voluntari la Complexul Muzeal 

Național Neamț, luat și el cu asalt de 

numeroși vizitatori. 

Au venit numeroși părinți, bunici, 

absolvenți, dornici să-și revadă liceul într-

un astfel de context. Printre vizitatori s-a aflat și Excelența Sa Alexandrina-Livia 

Rusu, ambasadorul României în Marele Ducat al Luxemburgului, absolventă a 

Colegiului nostru, promoția 1991, diplomat de carieră din 1998.  

Numeroși vizitatori au intrat și în Escape Room, de unde se putea ieși doar 

răspunzând corect la o serie de întrebări privind istoria orașului și a Colegiului. 

Seara s-a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare la Curtea Domnească și cu 

tradiționalul moment festiv cu torțe, la care au participat și curtenii și stegarii. 
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Tot în luna mai, pe baza parteneriatului cu Muzeul Național Neamț, am 

participat cu mai multe clase la prezentările susținute de asistent universitar dr. 

Mihaela Marcu, de la Facultatea de Istorie din București, dedicate Culorii în istorie 

și Pandemiilor în istorie. 
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Doamna Mihaela Marcu este și invitatul special al Anuarului Colegiului 

Național „Petru Rareș”, cu articolul dedicat pandemiilor în istorie. 

Tot în luna mai am realizat și tradiționala dezbatere de la clasa a XI-a , 

Uniunea Europeană-pro sau contra, bucurându-mă să constat că viziunea 

majorității elevilor mei este pro-europenistă, conștientizând marele avantaj al 

României de a fi membră a acestei comunități din 2007. 

              

Deoarece colega de Geografie, Simona Magdalina, diriginta clasei a XII-a E 

era plecată într-o mobilitate Erasmus + în Croația, am avut onoarea să-i țin locul la 

ceremonia de absolvire a  promoției 2022. Ca și manifestarea din anul școlar 

precedent, și cea din anul școlar 2021 - 2022 urma să se desfășoare în aer liber, la 

Curtea Domnească, dar vremea capricioasă a lunii mai a determinat schimbarea 

planurilor și mutarea absolvenților și a părinților lor în Sala de festivități a 

Colegiului, decizie apreciată de majoritatea participanților. 
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Avantajul ceremoniei în aer liber, pe lângă prevenirea răspândirii 

virusului Covid era  vizibilitatea în comunitate, dar dezavantajul era lipsa 

locurilor pentru părinți, care nu se puteau bucura de acest moment unic, 

fiind ținuți la distanță de firma organizatoare (din București), care pregătise 

scaune doar pentru absolvenți, profesori și oficialități. 

 

Rezultatele clasei a XII-a E la examenul de Bacalaureat au fost foarte bune, 

în pofida pandemiei, obținând șase note de 10 și numeroase medii peste 9,50. 
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La 30 mai 2022, la clasa a XI-a E, care studia opționalul Educație Juridică, 

am organizat tradiționala întâlnire cu autorul Ghidului Elevul și legea, fostul 

judecător Cristi Danileț. 

Pe pagina sa de 

Facebook, domnul Danileț a 

menționat această întâlnire, 

precum și subiectele abordate, 

unul referindu-se la abuzul 

sexual, iar celălalt la un caz pe 

care-l judecase, cu un cumul 

de infracțiuni comis de o elevă 

și de pedeapsa pe care o 

primise aceasta. Din păcate, 

din cei 33 de elevi ai clasei a XI-a E, au participat inițial doar 19 elevi la întâlnirea 

online, apoi 21. Lipsa de interes, cumulată cu alți factori, a contribuit la decizia de 

a nu continua colaborarea cu această clasă, în anul școlar următor. 

10. Iunie 2022 

Momentul mult-așteptat al serbării de sfârșit de an a început în curtea 

interioară a liceului, directorul Colegiului oferind diplome de mulțumire 

profesorilor care au împlinit vârsta  de pensionare la sfârșitul anului școlar , printre 

care și profesorul Mihai Obreja, fost inspector școlar general, fost director al 

Colegiului. Având în vedere aceste calități deținute de proaspătul pensionar, care, 

oficial, nu mai era titularul Colegiului nostru, în urma schimbului de catedră făcut 

devenind titular al Colegiului Național „Gheorghe Asachi”, directorul Grigoruță 

Oniciuc a  omagiat în mod excesiv activitatea colegului pensionat,  cuvântul său de 

mulțumire a fost, de asemenea, foarte lung, iar ploaia a determinat mutarea 

festivității de premiere a elevilor în sălile de clasă. 

Un alt punct slab al serbării de sfârșit de an l-a reprezentat și  premierea 

olimpicilor Colegiului, fără o evidențiere clară a rezultatelor obținute, a 

disciplinelor la care au primit premiile și fără menționarea profesorilor îndrumători, 

un regim mai bun având doar Fizica și Astronomia. Se cuvine să precizez deci, că, 

la Olimpiadele școlare, cel mai bun rezultat - premiul al II-lea la Olimpiada 

Națională de Biologie l-a avut o elevă pregătită de colega Aloma Veiss, apoi 

premiul al III-lea la Istorie, obținut de elevul meu, Matei Magdalina, și mențiuni la 

Fizică, Engleză, Franceză, Limba Română. 
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Sfârșitul anului școlar 2021 - 2022 a fost marcat și de o dezbatere, în spațiul 

public, despre festivitatea de premiere a elevilor, o învățătoare din Bacău inițiind o 

petiție on-line pentru desființarea premierii elevilor merituoși, pentru a nu-i jigni pe 

cei care nu primesc premii. La clasa mea, această dezbatere era sterilă, deoarece, 

respectând Regulamentul Școlar, pe lângă premiile și mențiunile obținute, în 

ordinea mediilor, mereu am premiat, cu cărți din resurse proprii, progresele tuturor 

elevilor, la diverse discipline și la diverse activități. 

 

De Zilele Municipiului, la 24 iunie 2022, Primăria Piatra-Neamț a premiat 

olimpicii și profesorii care i-au îndrumat, printr-o ceremonie publică, în centrul 

orașului. Am avut astfel onoarea să fiu premiată, în fața comunității, alături de 

olimpicul meu, Matei Magdalina. Pe lângă diplomă și flori, atât elevii, cât și 

profesorii, au primit, pentru prima dată, un premiu consistent în bani, pe care l-am 

investit în cărți de specialitate, la Librăria Cărturești din Iași. 
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Duminică, 26 iunie 2022, am participat, cu Garda de Onoare, la ceremoniile 

prilejuite de Ziua Drapelului. 

      

Deși nu am fost prezentă fizic la Tabăra Curtenilor de la Agapia, de la 

sfârșitul lunii iulie 2022,  m-am implicat prin  invitarea fostei mele olimpice,  Alis 

Ungureanu, studentă la Facultatea de Istorie din cadrul Universității București la 

activitatea taberei. 

Toate aceste activități, precum și altele, neincluse în articol, au fost realizate 

în paralel cu participarea la cursuri de perfecționare, precum Strategii inovative în 

programul A doua șansă, organizat de Casa Corpului Didactic Neamț, în perioada 

9.03-30.05 2022, având 22 de credite transferabile sau cursurile și activitățile 

organizate de HoltIs. O activitate importantă a fost Marea lecție de vaccinare, 

organizată de Fundația HoltIs,  în parteneriat cu UNICEF,la care am participat cu 

clasa a X-a E, la 8 octombrie 2022. 
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Profesor Sonia Iacoban:  

- Inițierea parteneriatului cu Biblioteca Județeană „G. T. Kirileanu” sub genericul  

„Istoria locală - locuri, oameni, fapte”. Cele mai importante activități derulate în 

colaborare cu Biblioteca Județeană au marcat : 

* Ziua Educației - Copilăria generațiilor; curcubeu de trăiri la C.N.P.R.  

(colecție de poezii, desene, colaje realizate de elevii cls. VI, VII, XF și 

grupate într-un montaj promovat pe site-ul școlii și al Bibliotecii Județene) 

* 163 de ani de la Unirea Principatelor Române - scurt documentar „Locuri 

ale memoriei” un itinerariu ce evocă oameni, fapte din trecutul comunității 

locale (documentare și montaj: Agavriloaiei Cosmin, Simionescu Fabian, 

Tincă Andrei - cls. a X-a F) 

* Ziua Europei - incursiune prin cultura statelor membre UE (activitate 

susținută de elevii cls. a V-a) 

- Activități - ziua școlii 

* clasa a X- a F Vineri - 26.11.2021 

1. Ghidajul Curții Domnești ( 10-11,30) 

Program: 10-10,30- cls. a V-a   ; 10,30-11- cls.9 B  ;   11-11,30- cls.9 F 

2. Vizionare scurt - metraj „Exercițiu de imaginație și de memorie” - 

prezintă ghidajul Curții Domnești din Piatra-Neamț și o incursiune prin 

istoria C.N.P.R. (elevii implicați în ghidaj, prezentare C.N.P.R., realizare și 

montaj film: Parnic Andreea, Nistor Maria-Mirabela, Șoldan Delia, Tonu 

Teodora, Miron Georgiana, Asavei Patricia, Baroi Miruna, Iftimia Matei 

cls. a X-a E, Agavriloaie Cosmin, Tincă Andrei) 

3. Lansarea proiectului „Masivul Ceahlău - perspective, conexiuni” din 

cadrul protocolului de colaborare cu Clubul Ecoturistic „Dr. Gheorghe 

Iacomi" Piatra-Neamț. Invitat: ing. Marin Gabriel - Clubul Ecoturist. 
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- Concursul „Memoria Holocaustului” - etapa județeană/17 mai 2022: Meynaghi- 

Aghdam Alexandru cls. a X-a B - locul III. 

- Porți deschise C.N.P.R./ implicarea în activitatea de  promovare a imaginii școlii 

alături de elevii cls. a IX-a B, a X-a B, F , a XI-a D. 

- Însoțirea voluntarilor: Agavriloaiei Cosmin, Nistor Mirabila, Șoldan Delia, 

Simionescu Fabian, Tincă Andrei - cls. a X-a F în Tabăra Bicăjel/ Micul Ecologist 

(27-29 mai 2022). 

- În realizarea cu succes a calendarului proiectului „Masivul Ceahlău - perspective, 

conexiuni” (activități practice - februarie 2022; drumeție pe Cernegura - mai 2022; 

excursia tematică - Îmbrățișează natura, descoperă Ceahlăul/4-5 iunie 2022; 

documentare și materiale de promovare) am beneficiat de concursul și priceperea 

oamenilor Iacomi: Marin Gabriel, Nicoară Petru,  

- Concursul „Memoria Holocaustului" - etapa județeană/17 mai 2022: Meynaghi- 

Aghdam Alexandru cls. a X-a B- locul III. 

Profesor Carmen-Ioana Măriuța: 

- Am selectat elevi pentru Garda de Onoare de la Curtea Domnească - curtean 

Stanca Sebastian 9 C; 

- Am selectat și îndrumat echipajele de la clasele a 9-a și a 10-a pentru concursul 

tradițional desfășurat la împlinirea a 152 de ani de la înființarea C.N.P.R.. 

Echipajul clasei a 9-a A - locul I 45 de puncte (Anăstăsoaie Ionel, Gavrilescu 

Denisa, Huludeț Ana), echipajul clasei 9 E locul II 30 de puncte (Anton Sara, Ilie 

Bianca, Pavel Ioana), echipajul de la 10 A locul II 53 de puncte (Crețu Riana, Leaț 

Anabela, Șerban Andreea), echipajul de la 10 D locul III 51 de puncte (Chioacă 

Iustina, Rusu Andreea, Șulea David).  

- Am pregătit elevi pentru olimpiada de istorie - faza județeană: clasele 9 A, 9 E, 11 

F februarie-martie 2022. Eleva Ana Huludeț (clasa 9 A) locul III la etapa județeană 

- 19 martie 2022. 

 - Am selectat și îndrumat elevii pentru concursul ,,Memoria Holocaustului" faza 

județeană -17 mai 2022, la clasa a 7-a. S-au înregistrat și două premiere. Toți cei 3 

elevi participanți au fost premiați: Cociorbă Mara-Ioana locul I nota 9,40 (s-a 

calificat la etapa națională  acestui concurs), Dediță Karina-Gabriela mențiune, 

Prisăcăruță Alessia-Elena - mențiune. A doua premieră: pentru prima dată în istoria 

acestui concurs un elev al C.N.P.R. s-a calificat la faza națională: Cociorbă Mara-

Ioana - București, 6-8 iulie 2022 (locul 14, 80 de puncte).  

- Împreună cu clasele 9 A și 11 F am vizitat expoziția COROANA REGINEI 

MARIA, mai - iunie 2022 de la Muzeul de Artă Piatra-Neamț.  
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Profesor Silviu Ștefan Pompaș: 

- În proporție de 99% m-am axat pe examenul de Bac cu cei de la cls. a XII-a F (de 

fapt, asta a fost dorința lor expresă, note mari la Examen).Apoi am comemorat 

Holocaustul ca zi internațională (27 ian.) și națională (9 oct.) prin proiecții video. 

- Eleva Popa Amalia a participat la Olimpiada Județeană de Istorie. 

- Am participat voluntar (în zilele de marți și joi) la proiectul constituirii Gărzii 

Domnești. 

- Am evocat momentele reprezentative ale istoriei românilor: Unirea Principatelor, 

Războiul de Independență, Marea Unire, Ziua Regalității (prin vizitarea coroanei 

Reginei Maria de la Complexul Muzeal Național Neamț, Muzeul de Artă). În rest, 

recapitulări și modele de teste de antrenament. 

Profesor Theodor Negru 

În anul școlar 2021 - 2022, am realizat și participat la următoarele activități: 

1. Activități extracurriculare:  

 Proiectul „Agora locală”, organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Nord-Est (clasa a IX-a E);   

 Prezentare Power-Point și referate „A. I. Cuza și făcliile Unirii - pagini de 

istorie 24 ianuarie 1859 - 163  de ani de la evenimentul istoric”, cu ocazia Zilei 

Naționale a României, Biblioteca G. T. Kirileanu, Neamț (clasa a XI-a E);  

 Seminariile Finclub, partener ASF România (clasa a XI F-a);  

 Activitatea „Cea mai mare lecție despre vaccinare”, partener UNICEF 

România (clasa a IX-a E);  

 Seminariile online cu ocazia „Global Money Week”, în colaborare cu BNR 

(clasa a XI F-a);  

 Seminariile de educație financiară „Școala de bani”, în colaborare cu Asociația 

Școala de Bani și BCR România (clasele a XI A-a, a XI B-a, a XI F-a). 

2. Cursuri:  

 „Control și monitorizare în educație” (în calitate de membru în Corpul de 

Control al ME), furnizor CCD Bistrița-Năsăud (22 credite);  

 „Formarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în domeniul 

financiar nebancar”, furnizor Institutul de Studii Financiare (15 credite); 
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  „Educație economico-financiară pentru profesori”, furnizor Asociația Română 

a Băncilor, Banca României (10 credite);  

 „Predarea Educației Media și combaterea Dezinformării”, furnizor America 

House Chișinău, Moldova;  

 Webinar „Abilitățile socio-emoționale ale elevilor”, furnizor Teach for 

Romania; 

  Webinar „Predarea bazată pe atașament”, furnizor Teach for Romania; 

  „Disinformation Step by Step”, furnizor Eco Digital Learning; 

  „Creativity in the Classroom and Different Ways of Displaying it”, furnizor 

Maksima TC, Croatia (curs Erasmus+). 

3. Proiecte:  

 în calitate de inițiator: „Modalități de combatere a bullying-ului și 

cyberbullying-ului”, parteneri Colegiul Național „Gh. Asachi”, Piatra-Neamț, 

Centrul de recuperare de zi a copilului cu dezabilități, Piatra-Neamț; 

 în calitate de coordonator: campania Internațională „19 zile de activism 

împotriva abuzurilor și violenței față de copii și tineri”, partener Federația 

Internațională a Comunităților Educative; „Agora locală, conexiuni europene”, 

organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est; „Fii avocat în 

școala ta!”, partener Baroul Neamț; proiectul internațional „Girls Go Circular”, 

în colaborare cu Junior Achievement România,  proiectul internațional 

„Antreprenor Junior”, în colaborare cu Junior Achievement România; 

4. Rezultate concursuri:  

 Popa Ioana, XI-a F,  (Premiul 2), Olimpiada de Argumentare, Dezbatere și 

Gândire critică „Tinerii dezbat”, faza națională;  

 Nazaret Maria Ruxandra, a XII-a E, (Premiul I), Concursul Național de 

eseuri „Vârstele filosofiei”, organizat de Facultatea de Filosofie și Științe 

Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;  

 Nazaret Maria Ruxandra a XII-a E (Premiul 2) și Maria Andronic, a XI-a 

B (Premiul 2), Olimpiada Județeană de Filosofie;  

 Echipajul: Popa Ioana, Codreanu Iustina, Afrăsinei-Zavoianu Andreea, a 

XI-a F (Premiul 2), Olimpiada de Argumentare, Dezbatere și Gândire critică 

„Tinerii dezbat”, faza județeană;  
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 Robert Mucenicu, a XI-a B (Premiul 3), concursul „Școala de afaceri pentru 

tineri”, organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;  

 participări: Afrăsinei-Zavoianu Andreea, a XI-a F, Olimpiada de 

Argumentare, Dezbatere și Gândire critică „Tinerii dezbat”, faza națională; 

Iolanda Munteanu, Emilia Minuț, a XI-a E, Olimpiada ASF; Bobric 

Isabela, Vrânceanu Andrei, Florea Denisa, a IX-a E, concursul European 

Money Quiz. 

Profesor Elena Daniela-Negru 

În anul școlar 2021 - 2022, am realizat și participat la următoarele activități: 

1. Activități extracurriculare:  

•  coordonarea participării a 30 de elevi de la clasele a X-a B, C, D, E și F la 

proiectul „Agora locală, conexiuni europene”, organizat de Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est;   

•  coordonarea participării elevilor clasei a X-a E la activitatea Alexandru Ioan 

Cuza şi făcliile Unirii - pagini de istorie 24 ianuarie 1859 - 163  de ani de la 

evenimentul istoric  desfășurată în colaborare cu Biblioteca Județeană „G.T. 

Kirileanu”; 

•  implementarea Proiectului Internațional „Girls Go Circular” în colaborare cu 

J.A. Romania la clasa a IX-a F; 

•  în cadrul Zilelor liceului am desfășurat activitatea „Fii ON-LINE în siguranță!” 

împreună cu elevii clasei a X-a F; 

•  în cadrul proiectului Modalități de combatere a bullyingului și 

cyberbullyingului, în colaborare cu C.N. „Gh. Asachi” Piatra Neamț, am 

desfășurat activitatea „Cyberbullyingul - despre încredere și pericole reale” la 

clasele a IX-a F și a XI-a E;  

•  coordonarea participării a 18 elevi de la clasa a IX-a D la Modulul interactiv 

J.A. Educație financiară – Finanțele mele; 

•  coordonarea participării claselor a X-a C și E la Modulul interactiv J.A. 

Educație antreprenorială – Mini-compania; 

•  realizarea activității „Prevenirea pericolelor TIC”, în cadrul Proiectului 19 zile 

de activism împotriva abuzului față de copii și tineri, în colaborare cu FICE 

România, împreună cu elevii clasei a X-a F; 
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2. Cursuri: 

 participarea la cursul din cadrul proiectului Erasmus +KA1:  Creativity in the 

Classroom and Different Ways of Displaying It, Split, Croația unde am învățat 

metode creative de predare-învățare, precum și utilizarea unor programe ce pot 

fi utilizate în activitatea didactică, precum: VITA, GooseChase, PicPac; 

 participarea la programul de formare profesională la nivel național Prevenirea 

bullyingului și a cyberbullyingului în mediul școlar, organizat de EduLand în 

perioada octombrie-noiembrie 2021. 

3. Rezultate concursuri: 

 pregătirea a două echipe de elevi în vederea participării la Olimpiada de 

Argumentare, Dezbatere și Gândire critică „Tinerii dezbat”, dintre care echipa 

formată din elevii: Magdalina Matei (clasa a X-a E), Hanganu Tudor și 

Buzdugan Tudor (clasa a X-a B) au obținut Premiul I la faza județeană, iar 

elevul Magdalina Matei a participat la faza națională, unde a obținut 

Mențiune și s-a calificat pentru selecția Lotului Național în vederea participării 

la Campionatul Mondial 2023; 

 participare la Concursul „Școala de afaceri pentru tineri”, ediția a IX-a 2021 

organizat de Centrul Europe Direct Nord-Est, cu sprijinul Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est, unde echipajul format din elevele Panaite 

Maria-Lavinia și Grasu Edith (clasa a X-a E) a obținut Premiul I, iar eleva 

Maria Corduneanu-Huci (clasa a X-a A) a obținut Mențiune. 

Profesor Manuela Alexandrescu: 

      În semestrul I am participat la Zilele Școlii cu trei eseuri despre credința în viața 

tinerilor: Sofronie Teodora (9 C), Matei Magdalina (10 E), Baroi Miruna (10 F) cu 

un document Power-Point „Eroii”. În decembrie am selectat elevi pentru concursul 

internațional Tradiții ale românilor ortodocși de pretutindeni. Au participat 

Antonia Raschitor (10 D) și Pintilie Anastasia (10 A). Au luat diplome de excelență 

și  lucrările lor au fost publicate într-un volum. Am organizat acțiunea Dăruind vei 

dobândi la Centrul Castani. În semestrul al II-lea am selectat elevi pentru 

Olimpiada de Religie și pentru Olimpiada de Cultură și Spiritualitate. Eleva 

Sofronie Teodora a obținut locul 2  la cultură și spiritualitate faza județeană . Elevul 

Todirașcu Darius (X E) a luat locul I la județeană și elevul Magdalina Matei (10 E) 

a luat locul al II-lea. 

 

 

 



C.N. Petru Rareș  

 

 

192 

Povestea merge mai departe  

 Profesor Ioana-Carmen MĂRIUȚĂ 

 

Anul şcolar 2021 - 2022 a marcat mai multe premiere. Pentru prima dată la 

Concursul ,,Memoria Holocaustului” - gimnaziu (clasa a VII-a), toţi cei trei elevi  

de la Colegiul Naţional ,,Petru Rareş”, participanţi la faza judeţeană au fost 

premiaţi: Cociorbă Mara-Ioana - Premiul I, nota 9,40, Dediţă Karina-Gabriela - 

Menţiune, Prisăcăruţă Alessia-Elena - Menţiune.            

(Imagine) De la stânga la dreapta: Cociorbă 

Mara, prof. Măriuţă Ioana-Carmen, Dediţă 

Karina-Gabriela şi Prisăcăruţă Alessia-Elena. 

 Pentru prima dată, la gimnaziu, un elev 

de la Colegiul Naţional ,,Petru Rareş” s-a 

calificat la etapa naţională a Concursului 

,,Memoria Holocaustului” - Mara-Ioana 

Cociorbă, concurs unic în Europa, desfăşurat la 

Bucureşti, 6-8 iulie 2022, găzduit de 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi 

Medicină Veterinară Bucureşti.                                                   

    

 

De la stânga la 

dreapta, profesor Măriuţă 

Ioana-Carmen şi Cociorbă 

Mara-Ioana. 
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(Imagine)   Echipajul judeţului Neamţ la 

Concursul ,,Memoria Holocaustului”, 

etapa naţională, Bucureşti: elevi: 

Cociorbă Mara-Ioana - clasa a VII-a 

(Colegiul Naţional ,,Petru Rareş”, 

Piatra Neamţ) şi Chifu Flavian - clasa a 

XI-a (Colegiul Naţional ,,Calistrat 

Hogaş”, Piatra-Neamţ) şi profesor dr. 

Mătăsaru-Ionescu Daniela-Elena 

(Colegiu Naţional ,,Calistrat Hogaş”, 

Piatra-Neamţ, însoţitor) 

 

  

La etapa naţională a acestui concurs au concurat participanţi din 38 de 

judeţe, inclusiv din municipiul Bucureşti. Mara-Ioana Cociorbă a obţinut locul 14, 

cu 80 de puncte din 100. 

Posterul realizat de Mara-Ioana Cociorbă - clasa a VII-a, pe tema 

Holocaustului, Bucureşti, 7 iulie 2022. 

 

 Mulţumim, Mara. Povestea merge mai departe, cu alţi eroi. 
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Global Money Week 

Profesor dr. Teodor NEGRU 

 

În perioada 21-27 martie 2022, a avut loc a zecea ediție a campaniei Global 

Money Week (GMW), un eveniment internațional dedicat educației financiare. 

Scopul acestei campanii este încurajarea educației financiare în rândul tinerilor, 

astfel încât aceștia să dobândească abilitățile necesare luării unor decizii financiare 

responsabile, prin care să-și asigure bunăstarea și stabilitatea financiară, atât de 

necesare într-o societate de consum. 

Cu această ocazie, elevii Colegiului Național „Petru Rareș”, Piatra-

Neamț, au participat la mai multe ateliere și activități pe teme financiare, organizate 

cu parteneri din afara instituției. Astfel, în cadrul proiectului „Să vorbim despre 

bani și bănci”, desfășurat de Banca Națională a României, elevii de la clasa a XI-

a F, științe sociale, au avut posibilitatea să discute online cu specialiștii BNR 

despre modalitățile de investire a banilor. Aceasta a fost a treia întâlnire cu 

reprezentații Băncii Naționale, temele discuțiilor anterioare fiind banii și inflația. 

 

Pe lângă această activitate, elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, au avut 

o primă rundă de întâlniri online cu instructorii de la FLIP, Școala de Bani pe 

Roți, proiect inițiat de Asociația Școala de Valori, în parteneriat cu Banca 

Comercială Română. În cadrul atelierelor de educație financiară desfășurate de 

aceștia, elevii au învățat care sunt cheltuielile unei familii și care este ponderea 

acestora în bugetul de familie. Întâlnirile au continuat pentru discutarea modului de 

gestionare a bugetului de familie, cât și a importanței și a efectelor globalizării.  
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Tot în această săptămână, un alt eveniment așteptat de elevi a fost etapa 

națională a concursului European Money Quiz, care oferă premii în bani, pentru 

etapa națională: locul I: 3000 lei, locul II: 2000 lei, locul III: 1000 lei, iar pentru 

etapa europeană: locul I: 3000 Euro, locul II: 2000 Euro, locul III: 1000 Euro. 

Acest concurs, dedicat elevilor între 13 și 15 ani, s-a desfășurat pe platformele 

Zoom și Kahoot!, elevii trebuind să răspundă la 15 întrebări de educație financiară, 

având la dispoziție câte un minut pentru fiecare dintre acestea. Anul acesta, datorită 

numărului mare de competitori, au existat două sesiuni la care au participat, în 

total, aproximativ 3400 de elevi din toată țara. Aflați la prima participare, elevii 

Colegiului Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, au reușit să situeze în primele 

10 locuri.  
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De asemenea, un alt concurs cu premii (3 laptopuri în valoare de 2075 lei 

fiecare), desfășurat cu ocazia GMW 2022, a fost cel organizat de ASF România, în 

parteneriat cu UNSAR, dedicat elevilor de clasa a XI-a. Prima etapă a Olimpiadei 

ASF avut loc în data de 26.03.2022, online, pe platformele Zoom și Kahoot!, elevii 

trebuind să răspundă la 20 de întrebări de educație financiară. Elevii Colegiului 

Național „Petru Rareș”, au reușit să se califice în etapa finală, din aproximativ 

500 de elevi participanți. 

O contribuție importantă în pregătirea elevilor pentru aceste concursuri, a 

avut-o parcurgerea de către aceștia a cursului „Finanțele mele”, organizat de 

Junior Achievement, România. Acest curs, care se desfășoară pe platforma JA, 

conține 6 module, pe care elevii le pot parcurge la școală sau în timpul lor liber. 

Astfel, ei au avut posibilitatea să aprofundeze teme de educație financiară, precum: 

economiile, investițiile, creditele, pensiile sau asigurările. În plus, la finalul fiecărui 

modul există și teste cu întrebări grilă, prin care elevii își pot verifica cunoștințele 

dobândite.  

Ținând cont de interesul elevilor din acest an manifestat pentru activitățile 

desfășurate cu ocazia Global Money Week 2022, cursurile și atelierele de 

Educație Financiară vor continua și anul viitor. Intenția este diversificarea acestor 

activități și creșterea numărului de elevi implicați, mai ales că dotările claselor 

liceului permit interacțiunile la distanță și participarea unui număr cât mai mare de 

elevi la edițiile viitoare ale acestor concursuri.  

 

Un altfel de test la religie 

Profesor  Manuela ALEXANDRESCU 

 

Deși elevii noștri nu mărturisesc fățiș credința iar unii nu se ancorează în 

dialoguri teologice din respect față de cele sfinte, m-a uimit întotdeauna 

profunzimea gândirii lor religioase și exprimarea relației lor cu divinitatea în scris. 

Cuvintele curg lin, duios, miraculos din inima lor curată și se scriu pe hârtie ca o 

scriptură a zilelor noastre. Dovadă a educației lor religioase din familie, dar și a 

propriilor căutări a sensului vieții. Am să redau câteva răspunsuri ale unor elevi din 

clasa a X-a B la un altfel de test la religie. 

”Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este 

iubire!”(I Ioan 4,8). Morala creștină arată că cea mai mare virtute teologică este 

iubirea, chiar mai mare decât credința și nădejdea.  Două din întrebările testului au 

fost: ” Ce este iubirea creștină?”, ” Ce este rugăciunea?” 
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Răspunsuri:  

„Iubirea creștină este cea mai înaltă formă de moralitate pentru că 

răscumpără prin jertfa cristică o multitudine de păcate. Este o picătură de lumină a 

harului rămas în noi…. iubirea creștină înseamnă să îți iubești aproapele mai mult 

decât pe tine…” (Tendeleu Ricardo-Ianis) 

„Iubirea creștină se manifestă în primul rând față de Dumnezeu, față de 

aproapele dar de asemenea față de noi înșine. Iubind pe Dumnezeu căpătăm acea 

putere de a iubi pe cei din jurul nostru. Iisus ne învață să-l hrănim pe cel flămând, 

să-l îmbrăcăm pe cel gol, să ajutăm săracii lumii.” (Stoian Vivian) 

„Iubirea creștină este iubirea de sine și de aproapele prin prisma legăturii cu 

Dumnezeu. Înseamnă o continuă căutare a divinității în interiorul sufletului.” 

(Meynaghi-Aghdam Alexandru) 

„Rugăciunea este actul de divinație prin care păstrăm legătura cu 

Dumnezeu. E comunicarea la cel mai adânc nivel dintre om și Creatorul lui. Cu 

acest prilej al rugăciunii, omul mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ce are și pentru 

tot ce este, fiindu-i recunoscător. În rugăciune, harul, darul și iubirea se 

întâlnesc….” (Stavarache Maria) 
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Catedrele de INFORMATICĂ și EDUCAȚIE 
TEHNOLOGICĂ 

 
Raport de activitate  

An școlar 2021 - 2022 

Profesor Carmen MAREȘ 

 

Catedra de informatică dispune de întregul material curricular: planul de 

învățământ, programe școlare, auxiliare curriculare - manuale, culegeri de 

probleme, caiete de laborator, planificări calendaristice, proiecte didactice. 

Preocuparea permanentă pentru realizarea standardelor naţionale a dus la obținerea 

de rezultate de excepție. 

În cadrul catedrei s-a stabilit un program de pregătire suplimentară pentru 

olimpiadă și concursuri, au fost prezentate conținuturile din tematica prevăzută și s-

au rezolvat aplicații și probleme din culegerile cu teste pentru olimpiade și 

concursuri școlare. 

Profesorii Olaru Liviu-Constantin și Dunăre Mihaela au predat ore de 

informatică la liceu și gimnaziu în cadrul Centrului de Excelență din Piatra Neamț. 

Astfel elevul Enăchescu Andrei Florin, clasa a IX-a A, îndrumat de domnul 

profesor Olaru Liviu a obținut la Olimpiada Națională de Informatică, Medalie de 

Bronz. 

Locul I pe județ, la clasa a VI-a și clasa a VII-a la Olimpiada de Informatică 

l-au obținut elevii Pătuleanu Vlad-Constantin și Drăgușanu Fabian care au 

participat și la Olimpiada Națională de Informatică, coordonați de profesor Olaru 

Liviu și Mareș Carmen. 

Tot la Olimpiada de Informatică etapa județeană elevii din clasa a VII-a: 

Bodron Dimitrie a obținut premiul al III-lea și Crihan David a obținut mențiune 

fiind îndrumați de profesor Mareș Carmen, iar elevul  Apalaghiei Ioan a obținut 

mențiune la clasa a IX-a, coordonat de profesor Dunăre Mihaela. 

Și la Olimpiada de TIC – etapa județeană, au fost premii, elevul Beșu Tudor 

- premiul al III-lea, clasa a X-a, coordonator profesor Dunăre Mihaela și eleva 

Mătrescu Ioana - mențiune cls a IX-a, coordonator profesor Mareș Carmen. 

În cadrul „Centrului de Învățare Automată” („Machine Learning Hub”) pe 

care domnul profesor Olaru îl coordonează împreună cu domnul profesor Iacob 

Alexandru, au desfășurat mai multe activități de formare cu elevii. 



Anuar 2021 - 2022 
            

 

199 

Elevii clasei a XII-a A și a XII-a B de la profilul real, specializarea 

matematică-informatică, au fost îndrumați în realizarea lucrărilor și proiectelor 

prezentate în cadrul examenului de atestat profesional la disciplina Informatică. 

Existând posibilitatea de a susține la disciplina informatică, examenul de 

bacalaureat, elevii înscriși  în sesiunea iunie-iulie 2022, au obținut rezultate 

excelente la această probă. 

S-au selectat materialele și mijloacele didactice, corelând activitățile de 

învățare cu strategii optime pentru parcurgerea eficientă și integrală a programei, 

pentru atingerea obiectivelor generale și pentru obținerea progreselor în procesul de 

învățare. De asemenea, s-a utilizat cu precădere mijloace media și electronice, 

valorificând baza materială a școlii. 

Participarea la Olimpiada Educație Tehnologică și Aplicații Practice etapa 

județeană, sub îndrumarea doamnei profesor Smaranda Lăcrămioara, următorii 

elevi au fost premiați: Pavăl Mateea Roxana - locul al II-lea, Ursu Francesca - 

mențiune, Moraru Daria - mențiune, Apetrei Alexia - mențiune, Buga Adina - 

mențiune, Lupeș Alex Ștefan - locul al III-lea și Danilov Iasmina - mențiune. 

Locul al II-lea - elevele Mara Cociorba și  Karina Crețu l-au obținut prin 

participarea la Târgul de Idei de Afaceri, sub coordonarea doamnei profesor 

Smaranda Lăcrămioara. 

Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare țară din lume în 

care este recunoscut standardul ECDL/ICDL. Permisul ECDL nu are o perioadă de 

valabilitate stabilită, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate 

cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul 

susținerii examinării. 

În colegiul nostru s-au desfășurat astfel de cursuri și sesiuni în cadrul 

programului ECDL, sub îndrumarea doamnelor profesor Dunăre Mihaela și Mareș 

Carmen. În anul școlar 2021 - 2022 peste 80 de elevi au obținut permisul ECDL. 

Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din 

cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional. 

O altă realizare a elevilor din clasa a XI-a A și a XI-a D, sub îndrumarea 

doamnei profesor Mareș Carmen, a fost obținerea certificatului Microsoft Office 

Specialist Excel și participarea la etapa națională a Campionatului Mondial 

Microsoft Office Specialist 2022 la care s-au înscris inițial 287 de candidați cu 

certificare Microsoft Office Specialist. 

Eleva Berea Carmen, locul IV 

Eleva Balan Anca-Maria locul V 

Elevul Verdeanu Mircea Matei locul IX 
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Ca o tradiție, în zilele de 2-3 iunie 2022, la Colegiul Național „Petru 

Rareș” din Piatra Neamț, s-a desfășurat Concursul de Informatică Aplicată pentru 

Învățământul Preuniversitar, destinată elevilor din clasele gimnaziale II-IV. Sau 

prezentat la concurs 227 de elevi din ciclul primar la secțiunea de matematică 

distractivă. Îndrumători ai elevilor au fost 28 de profesori din învățământul primar 

de la școli din orașul Piatra Neamț, Școala Gimnazială ,,NICU ALBU", Școala 

Gimnazială „Elena Cuza”, Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc”, Școala 

Gimnazială Nr. 2, Școala Gimnazială Nr. 3 și Școala Gimnazială Nr. 8. 

Profesorii catedrei au participat la activităţi concrete de perfecţionare şi 

formare continuă organizate de CCD și Ministerul Educației. Resursele materiale și 

tehnica de calcul utilizate în demersul didactic au fost multiple, diverse și atractive. 

Activitate metodică de formare și dezvoltare profesională a profesorilor din 

catedra de informatică a fost una variată, astfel profesor. Mareș Carmen a participat 

la Webinar – Teach for Romania „Predarea bazată pe atașament”, ianuarie 2022 și 

a postat material didactic pe platforma Digitaliada – „Numere speciale și legătura 

dintre ele”, iar profesor Smaranda Lăcrămioara a participat la Competențe digitale 

și rolul lor în profesionalizarea carierei didactice,  Casa Corpului Didactic, 

08.11.2021-13.11.2021, Prevenirea bullying-ului în școli, Casa Corpului Didactic, 

14.12.2021-20.11.2021, Practici educaționale inovative la nivelul disciplinei 

Educație tehnologică și aplicații practice - cerc pedagogic, C.N.P.R., sem I și 

webinar Captarea și menținerea atenției, on-line, octombrie 2021. 

 

Raport InfoKid 2022 

Profesor Carmen MAREȘ 
președinte al concursului 

 

În zilele de 2-3 iunie 2022, la 

Colegiul Național „Petru Rareș” din 

Piatra Neamț, s-a desfășurat Concursul de 

Informatică Aplicată pentru Învățământul 

Preuniversitar. Ideea proiectului a venit 

din anul 2007, 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.  
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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. 

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. 

Anul acesta s-au prezentat la concurs 227 de elevi din ciclul primar la 

secțiunea de matematică distractivă. Îndrumători ai elevilor spre marea victorie au 

fost 28 de profesori din învățământul primar de la școli din orașul Piatra Neamț, 

Școala Gimnazială ,,NICU ALBU", Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Școala 

Gimnazială „Daniela Cuciuc”, Școala Gimnazială Nr. 2, Școala Gimnazială Nr. 3 și 

Școala Gimnazială Nr. 8.  

Evaluarea subiectelor se realizează automat, elevii obținând pe loc 

rezultatul final. Timpul de rezolvare a subiectelor a constituit un alt criteriu de 

departajare a candidaților. Încurajăm folosirea acestui program realizat de un fost 

elev al școlii, Ștefan Urziceanu absolvent al Facultății de Inginerie Aerospațială, 

Universitatea Politehnică din București, pentru viitoare concursuri de matematică 

având în vedere eficiența în ceea ce privește definitivarea rezultatelor finale. 

       

Succesul acestui proiect a culminat cu festivitatea de premiere, care a avut 

loc în sala de festivități a Colegiului Național „Petru Rareș” în prezența 

conducerii școlii (domnul profesor Oniciuc Grigoruță și doamna profesor Jora 

Claudia), părinți și bunici. Au fost aduse mulțumiri sponsorului Max Computers 

care a făcut posibilă premierea elevilor, voluntarilor care au ajutat la supravegherea 
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activităților, respectiv asistența elevilor și nu în ultimul rând domnului Onofrei 

Ciprian și doamnei Onofrei Ana Maria care au realizat subiectele de matematică. 

 

S-au acordat premiile participanților care au avut cele mai bune prestații și 

felicitați voluntarii implicați în acest concurs.  

În consecință, succesul proiectului a fost evident. 

Vă așteptăm cu interes și la următoarea ediție a Concursului de Informatică 

Aplicată pentru Învățământul Preuniversitar! 
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Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist (MOSWC) 2022 

 

În fiecare an Certipro Education ne invită să înscriem candidați la 

Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist (MOSWC).  

În acest an școlar, competiția din România a fost structurată pe trei secțiuni 

de concurs pentru următoarele suite de aplicații Microsoft Office: Word 2019, 

Excel 2019 și PowerPoint 2019. 

Fundația EOS organizează anual Campionatul Mondial Microsoft Office 

Specialist în parteneriat cu Certipro Education și Microsoft România. 

Astfel, în perioada 1 februarie - 6 mai 2022, candidații care s-au înscris la 

acest prestigios campionat au susținut examenele locale de calificare prin 

promovarea unui examen Microsoft Office Specialist la alegere din cele 3 secțiuni: 

     Microsoft Office Specialist WORD 2019 

     Microsoft Office Specialist EXCEL 2019 

     Microsoft Office Specialist POWERPOINT 2019 

Ca urmare a verificării examenelor și punctajelor obținute de candidații 

înscriși în această competiție, cei mai buni candidați au fost validați și selectați să 

participe la etapa națională de calificare la Campionatul Mondial Microsoft Office 

Specialist - ediția 2022. Aceasta a fost găzduită  online pe platforma Microsoft 

Teams și Certiport Exams from Home în perioada 18-19 mai 2022. 

Candidații care au obținut cel mai bun punctaj la categoria Word 2019, 

Excel 2019 și Powerpoint 2019 la finala națională vor reprezenta România la 

Campionatul Mondial. 
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Colegiul nostru a participat în anul 2022, îndrumați de doamna profesor 

Mareș Carmen, cu trei elevi din clasa a XI-a, secțiune Excel 2019! 

Rezultate calificare la etapa națională a Campionatului Mondial Microsoft 

Office Specialist 2022! 

Felicitări celor 23 de finaliști (word, excel, powerpoint)!  

Felicitări elevilor noști care sunt printre cei 23 de finaliști! 

Excel 2019 

Nr. Nume Instituție Scor 

1 
Balas Salcoci Ramona 

Maria 
Mark Twain International School 1000 

2 Potop Teodor Liceul Simion Mehedinți, Vidra 950 

3 
Balas Salcoci Claudia 

Cristina 
Mark Twain International School 925 

4 Berea Carmen-Elena Colegiul Național „Petru Rareş” 906 

5 Balan Anca-Maria Colegiul Național „Petru Rareş” 850 

6 Vlașin Giulia Liceul Teoretic Sanitar Bistrița 831 

7 Chitacu Petrică Liceul Simion Mehedinți, Vidra 812 

8 Slavu Emilia 
Colegiul Național de Informatică ”Carmen 

Sylva” Petroșani 
812 

9 
Verdeanu Mircea 

Matei 
Colegiul Național „Petru Rareş” 718 

10 Bordea Emilian Liceul Simion Mehedinți, Vidra 700 
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Catedrele de EDUCAȚIE FIZICĂ și ARTE 
 

Raport de activitate  
An școlar 2021 - 2022 

Profesor Gheorghe GRIGORAȘ-POPA 

 

Membrii catedrei:  

prof. Grigoraș Popa Gheorghe-educație fizică, titular 

prof. Forman Dan-educație fizică, titular 

prof. Botez Adriana-educație muzicală, titular 

prof. Rusu Raluca-educație plastică, titular 

Anul şcolar 2021 - 2022 a fost marcat de noi provocări în contextul 

epidemiologic al  pandemiei  cu  noul  coronavirus  COVID-19, atât  pentru cadrele  

didactice cât și pentru elevi și familiile acestora.  Rezultatele obţinute pe parcursul 

anului școlar reprezintă măsura cea mai exactă a perseverenţei, devotamentului  şi  

dăruirii  profesorilor,  a  eforturilor deopotrivă  ale  elevilor  şi părinţilor, a modului 

în care aceștia au răspuns la activităţile programului educaţional propus şi 

promovat de instituția noastră.  

 S-a pus accent pe: 

 elaborarea documentelor școlare (proiectarea anuală, calendaristică 

semestrială, pe unități de învățare, caietul profesorului) în conformitate cu 

programele școlare în vigoare (pentru nivel gimnazial și liceal) și a 

proceselor verbale de protecția muncii pentru orele de educație fizică; 

 modul în care se derulează procesul de predare, învăţare şi de evaluare la 

clasă; 

 folosirea la orele de educație fizică a mijloacelor audio-video (pentru 

analiza unor meciuri, faze ale unor procedee tehnice desfășurate în acțiunile 

tehnico-tactice la diferite discipline sportive, exerciții de forță); 

 nivelul atingerii standardelor de calitate; 

 profesionalismul cadrelor didactice; 

 nivelul de pregătire al elevilor şi modul în care aceştia participă la 

activitățile derulate în clasă;  
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 aplicarea recomandărilor cu caracter organizatoric și practico-metodic 

cuprinse în reperele metodologice elaborate de Ministerul Educației.  

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 

  Activităţi derulate: 

 competiții sportive la disciplinele sportive: șah, volei, tenis de masă, 

baschet, gimnaziu și liceu de ziua liceului, activitate organizată de 

profesorii de educație fizică; 

  „Ziua Internațională a muzicii”, activitate la disciplina educație muzicală, 

derulată în parteneriat cu biblioteca colegiului; 

 ,,Ziua porților deschise”, ateliere de pictură, activitate la disciplina educație 

plastică, desfășurată pentru promovarea imaginaţiei, gândirii, creativității şi 

spontaneității elevilor. 

 de voluntariat, organizate de toți membrii comisiei, pentru cultivarea și 

dezvoltarea abilităților necesare vieții, seriozității și respectului pentru 

munca bine făcută. 

Rezultatele elevilor la olimpiada națională a sportului școlar: 

Locul I 
Etapa municipală disciplina sportivă volei liceu 

băieți 

Locul II 
Etapa municipală disciplina sportivă volei 

gimnaziu fete 

Locul I 
Etapa municipală disciplina sportivă volei liceu 

fete 

Locul I 
Etapa municipală disciplina sportivă atletism 

tetratlon gimnaziu Popescu Ina (clasa a VI-a) 

Locul I 
Etapa municipal disciplina sportivă atletism 

pentatlon  liceu Ianoș Nicușor (clasa a XII-a E) 

Locul II 
Etapa municipală disciplina sportivă Șah Boeriu 

Sandra (clasa a XI-a E) 

Locul I 
Etapa municipală disciplina sportivă badminton 

Niță Dragoș (clasa a VII-a) 

 

Locul I 

 

Etapa județeană disciplina sportivă volei liceu 

băieți 
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Locul I 
Etapa județeană disciplina sportivă volei 

gimnaziu fete 

 

Locul I 

 

Etapa județeană disciplina sportivă volei liceu 

fete 

Locul I 

 

Etapa județeană disciplina sportivă atletism 

tetratlon gimnaziu Popescu Ina (clasa a VI-a) 

Locul I 
Etapa județeană disciplina sportivă atletism 

pentatlon  liceu Ianoș Nicușor (clasa a XII-a E) 

Locul II 
Etapa județeană disciplina sportivă șah Boeriu 

Sandra (clasa a XI-a E) 

Locul I 
Etapa județeană disciplina sportivă badminton 

Niță Dragoș (clasa a VII-a) 

Locul V 
Etapa de zonă disciplina sportivă volei liceu 

băieți 

Locul II 
Etapa de zonă disciplina sportivă volei liceu 

fete 

Locul III Etapa națională disciplina sportivă badminton 

Locul X 
Etapa națională disciplina sportivă atletism 

tetratlon gimnaziu Popescu Ina (clasa a VI-a)  
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Artă de tranziție 

Profesor Raluca RUSU 

 

          Un nou an școlar, 2021 - 2022, început sub semnul pandemiei SARS COV 2, 

dar care spre marea noastră mulțumire s-a dovedit a fi un an de tranziție spre 

viața pe care o aveam înainte de 2020, cu multe activități școlare și multe planuri 

de viitor.                                                                                                                         

Obiectele artistice ce se desfășoară și studiază la Colegiul Național „Petru 

Rareş”, oferă elevilor momente ce pot fi sursa lor de energie, de liniște, relaxare, 

distragere de la stresul cotidian, un mod de a-și îmbogăți sufletul, de a deveni 

persoane mai interesante pentru alții și de a crea conexiuni.  

 De-a lungul anului am avut parte de colaborări frumoase cu elevii, care m-

au surprins prin dorința lor de a performa în domenii artistice. 

 Seria de expoziții plastice care s-au desfășurat în cadrul colegiului 

dovedesc înclinații artistice ale elevilor care au îmbinat diferite stiluri și modalități 

de exprimare artistică la fiecare dintre activitățile ce urmează: 

 Expoziția plastică „Mate” organizată cu ocazia Olimpiadei Naționale de 

Matematică, ce a fost găzduită de colegiul nostru.  

 Expoziția plastică organizată în cadrul proiectului Eco Școală, cu tema 

plastica „Renașterea”                                                                   

 Cu ocazia zilei Porților Deschise, organizată de C.N.P.R.,  elevii de la 

clasele de-a 9 a s-au mobilizat și au făcut ateliere artistice în care au 

prezentat ceea ce au lucrat ei în timpul orelor de Educație vizuală, dar și un 

atelier de teatru , care a fost foarte apreciat de cei care au venit pentru prima 

data la  Colegiul Național „Petru Rareş” 

În cadrul trupei de teatru TeenAct, componenții acesteia, lucrează exerciții 

de coordonare, memorie, improvizație, dicție, expresivitate vocală și corporală, 

toate sub formă de joc și multă voie bună. Proiectul principal al trupei TeenAct a 

avut premiera pe 26 noiembrie 2021, perioadă în care s-a serbat ziua școlii. Piesa se 

numește „Adjudecat” a fost scrisă și regizată  de Emilia Pepene și Ioana Popa, iar 

pentru reușita spectacolului au contribuit toți cei 13 membrii ai trupei. 

Managementul resurselor artistice, în colegiul nostru, face posibilă 

exprimarea liberă a ideilor prin creativitatea și subiectivitatea creatorilor, iar ceea 

ce au înțeles elevii colegiului este că arta și ființă umană au fost legate istoric, de 

aceea arta este înțeleasă ca o necesitate socială, manifestările artistice fiind capabile 

să emită mesaje pline de conținut prin mecanisme vizuale și auditive. 
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LAUDATIO PENTRU ÎNTREAGA CARIERĂ 
 

Adriana Botez 
Profesor de Educație Muzicală la 
Colegiul Național „Petru Rareș” 

Profesor Raluca RUSU 

       

 Laudatio pentru doamna Adriana Botez urmează preceptele onorantei 

tradiții de recunoaștere a contribuției de valoare, adusă liceului nostru, de către 

profesorii care au muncit aici și care se pensionează în anul curent, începând o 

nouă etapă a vieții. 

       Omagierea doamnei profesor poate fi apreciată ca un prilej de recunoaștere 

implicită a importanței artei muzicale. Pasiunea pentru muzică și experiențele 

acumulate de-a lungul carierei sale i-au facilitat deschiderea drumului către arta 

scrierii prin publicarea celor două cărți - Wagner și wagnerismul în cultură 

franceză a secolului al XIX-lea și Perspective interdisciplinare ale audiției 

muzicale, ce reprezintă  adevărate izvoare de cultură și inspirație pentru elevii săi 

și nu numai. 

Măiestria și talentul, pasiunea și 

dăruirea doamnei profesor au modelat 

spiritul artistic, au cizelat simțul pentru 

frumos și gustul pentru arta muzicală a 

generații de elevi, toate acestea fiind 

posibile datorită devotamentului și 

vocației. 

Personalitatea și calitățile morale 

ale doamnei profesor Botez, derivate din 

esența activității sale, s-au evidențiat în 

relațiile cu conducerea colegiului, cu 

colegii și nu în ultimul rând cu elevii. 

         Pentru întreaga activitate în cadrul 

Colegiului Național „Petru Rareş” i-a 

fost acordată doamnei profesor Adriana 

Botez o placheta cu numele său și 

însemnele liceului, ca semn de 

recunoaștere a meritelor deosebite în 

cariera didactică.  
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STUDII / ARTICOLE CU CARACTER ȘTIINȚIFIC  
ȘI DIDACTIC SCRISE DE PROFESORI 

 
 

Sfântul Sofronie de la Essex –  
căutător și văzător al Luminii Divine 

Profesor Diogene MIHĂILĂ 

 

În spiritualitatea ortodoxă, vederea Luminii necreate este o cunună a vieții 

duhovniceşti și un dar dumnezeiesc, necondiționat de o anume durată sau 

intensitate a vieții ascetice. Esențială pentru această experiență a vederii Luminii 

dumnezeiești este dimensiunea transfiguratoare a acesteia, care oferă persoanei 

umane deplina ei identitate, în relația cu Creatorul său.  De aceea, mari sfinți ai 

Bisericii,  dintre care se disting Sfântul Simeon Noul Teolog şi Sfântul Grigorie 

Palama, în urma experienței nemijlocite a Luminii necreate, au vorbit despre 

îndumnezeirea omului prin har, ca sens primordial al vieții ascetice și destinație 

ultimă a existenței omenești.  

În orizontul vieții sihastre de căutare a dumnezeieștii Lumini, spațiul 

spiritual al Muntelui Athos, în tulburatul secol al XX-lea, a cunoscut o întâlnire de 

excepție între doi oameni, care aparent aveau puține lucruri în comun, cu excepția 

originii lor ruse: Sfântul Siluan Athonitul și ucenicul său, Sfântul Sofronie de la 

Essex. Sfântul Sofronie este cel care a descoperit întregii lumi viața Sfântului 

Siluan,  ca o „comoară ascunsă” descoperită neamurilor, în momente grele ale 

istoriei, în urma a două războaie mondiale, care au lăsat răni grele pe trupul 

spiritual al omenirii. 

Sensibilitatea estetică și artistică,  manifestată încă de la începutul vieții 

Sfântului Sofronie, va articula într-un mod tainic întreaga sa devenire 

duhovnicească, până la punctul vederii Luminii necreate. Iniţierea sa, mai întâi pe 

calea pe calea artei, va deschide drumul unor interogaţii permanente în plan 

interior, privind realităţile din spatele aparenţelor şi modul în care acestea pot fi 

percepute şi apoi reprezentate. Traseul inițiatic în lumea artei îi va forma tânărului 

Serghei Saharov, cum s-a numit în viața laică, o anume „vedere” în interiorul 

lucrurilor pentru a găsi acolo „frumosul”, dar nu unul abstract și conceptual, ci unul 

viu, care însuflețește tot ceea ce există.  Mai târziu, aflat la apusul vieții sale 

pământești, în liniștea pădurilor de la Essex, starețul Sofronie avea să mărturisească 

ucenicilor săi faptul că de multe ori nu a fost înțeles de oameni, fiindcă în  întreaga 

sa viață a fost un căutător și un iubitor al frumosului, sub toate formele sale.  

Despre această intuiție a frumuseții din spatele lucrurilor Părintele Sofronie avea să 
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scrie în autobiografia sa: „Frumusețea lumii văzute, împreunându-se cu minunea 

ivirii viziunii însăși, mă atrăgea. Însă în spatele realității văzute eu tânjeam spre a 

simți pe cea nevăzută, nevremelnică, în lucrarea artei mele  îmi pricinuia clipe de 

subțire îndulcire”
1
. 

Născut la Moscova la 22 septembrie 1896,  Serghei Saharov s-a bucurat de 

o copilărie fericită,  în mijlocul unei familii înzestrate în plan material și spiritual. 

Darul cel mai prețios pe care familia l-a oferit micului Serghei a fost  botezul în 

Biserica Ortodoxă și o educație în spirit creștin, de către părinți profund 

credincioși. Această educație în spiritul credinței și evlaviei ortodoxe s-a manifestat 

în planul vieții practice prin mama sa, Ekaterina, dar mai ales printr-o doică, tot 

Ekaterina, ce îl lua cu ea la biserică, obișnuindu-l de mic să stea la rugăciune ore 

întregi. Din acel momente ale copilăriei, când se întorcea de la biserică acasă, micul 

Serghei îşi va aminti lumina crepusculară a străzilor Moscovei, lumină care îi părea 

dintr-o altă lume.  

În acest context spiritual își începe tânărul Serghei Saharov studiile în artă, 

înscriindu-se la Şcoala de Pictură, Sculptură şi Arhitectură de la Moscova. 

Orientarea inițială a școlii era după model renascentist, atelierele funcționând cu un 

profesor având rolul de maestru și discipolii acestuia. Serghei s-a înscris în anul 

1918 la atelierul coordonat de pictorul Pyotr Konchalovsky. Acesta călătorise 

multă vreme în Europa occidentală, intrând în contact cu Van Gogh, Cezanne, cu 

impresioniștii și cubiștii, iar specializarea sa includea și grafica de teatru. În studiile 

sale, el a consacrat o atenție specială Marilor Maeștri ai Renașterii, dintre care îi 

aprecia în mod deosebit pe Titian, Velasquez, Tintoreto, El Greco și Veronese
2
, pe 

care îi considera profesorii lui.  

După ce a pus o temelie solidă în formarea sa artistică, Serghei Saharov a 

devenit elevul unei personalităţi marcante a picturii ruse, care îi va marca profund 

traseul devenirii ulterioare în lumea artei. Este vorba despre Vassili Kandinsky, 

întors în Rusia din Germania, în calitate de coordonator al noilor instituţii artistice. 

În această calitate s-au evidenţiat eforturile sale de a asigura o anumită 

independenţă a artei faţă de influenţele politice şi ideologice ale vremii, prin 

crearea unei structuri solide de principii artistice, ancorate profund în dimensiunea 

spirituală a existenţei umane. Pentru Kandinsky era esențial ca fiecare student și 

apoi artist să-și dezvolte o viață interioară, din care să se nască emoția artistică. 

Serghei Sararov pleacă din Rusia cel mai probabil în prima jumătate a 

anului 1922.   S-a îmbarcat pe un vas turcesc în portul Sevastopol din Crimeea și s-

                                                           
1
Arhim. Sofronie SAHAROV, Vom vedea pe Dumnezeu precum este, traducere 

românească de ierom. Rafail Noica, Editura Sophia, București, 2005, p.16. 
2
Sora Gabriela, Căutând desăvârșirea în lumea artei - calea artistică a Părintelui 

Sofronie Saharov, traducerea Maria Magdalena Rusen, Editura Bizantină, București, 

2017,p.51. 
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a îndreptat mai întâi către Italia, apoi ajunge la Paris, „Orașul luminilor”. După ce 

atinge o anume notorietate, expunând câteva tablouri la Salon d` Automne și Salon 

de Tuilleries, două expoziții importante ale Parisului, înainte de ziua de Paști a 

anului 1924, are loc în viața tânărului pictor experiența zguduitoare a vederii 

Luminii necreate. „Și iată, într-o Sâmbătă Mare Lumina m-a cercetat după 

Împărtășanie și am simțit-o ca atingerea Dumnezeieștii veșnicii de duhul meu. 

Lină, plină de pace și de dragoste, Lumina a rămas cu mine trei zile. A izgonit 

întunericul neființei care se înălța înaintea mea”
3
. Încercând să reprezinte  

experiența Luminii necreate, Sfântul Sofronie face o descriere cât mai intuitivă cu 

putință, pentru cei ce au avut doar experiența luminii fizice: „Dacă ne e îngăduit să 

recurgem la analogii  împrumutate din realitatea înconjurătoare, aș compara 

bucuros această pogorâre a Luminii  dumnezeiești cu fascicolul luminos al unui 

proiector: cu cât ne apropiem de izvorul luminii, de focarul reflectorului, cu atât 

lumina este mai strălucitoare, dar suprafața luminată este mai mică și invers, cu cât 

ne îndepărtăm de sursa luminoasă, cu atât mai mare e suprafața luminată, dar cu 

atât mai slabă și mai difuză e lumina”
4
. 

 Rememorând mai târziu acea experiență, prin ochii unui stareț încercat, 

Sfântul Sofronie ne dezvăluie resorturile interioare ale propriului suflet în fața 

acestei experiențe copleșitoare „La începutul acestei perioade, Lumina se arăta mai 

curând ca Foc, mistuind și pe suprafața trupului meu și înăuntrul sufletului meu 

ceva, ce eu am înțeles din această mistuire ca fiind străin lui Dumnezeu. O, atunci 

nimic nu știam și nu înțelegeam ce se petrecea cu mine. Gândul meu nu urmărea să 

cunoască firea acestui Foc și acestei Lumini”
5
. Ca urmare imediată a acestei 

experiențe tânărul Serghei Saharov se va apropia de studiul teologiei, înscriindu-se 

la proaspăt înființatul Institut Saint Serge din Paris, unde îi va avea printre 

profesori pe Nicolai Berdiaev și Serghie Bulgakov, doi mari teologi ai secolului 

trecut, membri importanți ai așa numitei „Intelighenția”,  a intelectualilor ruși aflați 

în exil.  

Pictorul Serghei Saharov nu a găsit în studiul teologiei academice suficiente 

resurse pentru a-și potoli setea de rugăciune apărută în sufletul său, de aceea în anul 

1925 se îndreaptă pe calea monahismului, spre Muntele Athos
6
. În acest spațiu, 

pasiunea mistuitoare pentru artă suferă un proces de transfigurare într-un dor de 

rugăciune, ca o cale sigură spre sine însuși și spre cer, cale pe care va călători în 

întreaga lui viață și îi va călăuzi și pe alții.  

                                                           
3
 Arhimandritul SofronieSAHAROV, Vom vedea pe Dumnezeu…,pp.172-173. 

4
Arhim. Sofronie SAHAROV, Viaţa şi învăţătura Stareţului Siluan Athonitul, 

traducere pr.prof.Ioan Ică. Sr, Editura Deisis, Sibiu, 2004, p.253. 
5
Arhim. SofronieSAHAROV,  Vom vedea pe Dumnezeu… p.172. 

6
 Arhim SofronieSAHAROV, Wisdom from Mount Athos, St. Vladimir`s Seminary 

Press, Crestwood, 1974.pp.5-6.  
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În atmosfera duhovnicească a Sfântului Munte, la mănăstirea "Sfântul 

Pantelimon", are loc în anul 1930 întâlnirea providențială cu Sfântul Siluan 

Athonitul. Monahul Sofronie avea să descopere o altă dimensiune a Luminii 

necreate, cea a sălășluirii acestei Lumini în sufletul omenesc, în urma unor ani de 

nevoință și lupte interioare pentru păstrarea ei. La sfatul Sfântului Siluan, după 

trecerea acestuia la cele veșnice, la 24 septembrie 1938, Părintele Sofronie  se 

retrage în pustiul  athonit Karuliei, de unde este chemat spre a fi duhovnic 

monahilor de la mănăstirea "Sfântul Pavel”. Propria viață ascetică și convorbirile 

duhovnicești cu monahii încredințați spre călăuzire duhovnicească îl vor forma pe 

Sfântul Sofronie de la Essex ca un mare stareț al vremii noastre, înzestrat cu alese 

daruri duhovnicești, capabil să vadă lumina și întunericul din sufletul omenesc.  

Pentru fiii săi duhovnicești din toată lumea, care l-au întâlnit și i-au citit 

cărțile este un aspect providențial faptul că, silit de boală, starețul Sofronie Saharov 

părăsește Sfântul Munte în 1948, ajungând mai întâi în Franța,  unde începe să 

publice notițele Sfântului Siluan. După 1959, întemeiază în Anglia mănăstirea 

„Sfântul Ioan Botezătorul” de la Essex, unde procesul complex de edificare a 

mănăstirii a presupus o sinteză artistică și duhovnicească aparte, în care 

spiritualitatea răsăriteană  a devenit o punte de legătură cu mediul occidental, supus 

unui accentuat fenomen de secularizare. Momentul esențial al sintezei dintre artă și 

rugăciune a fost acela în care Părintele Sofronie a început să picteze din nou, de 

data aceasta ca iconograf. Arta sa iconografică poartă o puternică amprentă a 

experienței sale duhovnicești, exprimată în forme și culori cu un substrat spiritual și 

aparține unei priviri de dincolo de lumea aceasta. În icoanele pictate de Sfântul 

Sofronie, sau inspirate de el ucenicilor și ucenicelor sale, se regăsește o adâncă 

înțelegere duhovnicească, rezultată dintr-o îndelungă experiență ascetică.  

 Plecat din Rusia sovietelor între cele două războaie mondiale, tânărul pictor 

Serghei Saharov a străbătut mai întâi Europa în căutarea unui stil propriu și a  

recunoașterii publice a artei sale. Străbătând abisurile întunecate ale propriei ființe 

a văzut „Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume”(Ioan 

1,3), devenind un bărbat duhovnicesc care, la capătul drumului vieții sale a ajuns la 

„Părintele Luminilor”, pentru a-L vedea, în Lumina slavei Sale. Considerat de 

ucenicul său, Părintele  Rafail Noica, „printre ultimii filocalici”, Sfântul Sofronie 

de la Essex este o personalitate excepțională a secolului trecut, secol marcat de 

două războaie mondiale, de ateismul comunist și de începutul unei secularizări 

accentuate a întregii lumi. În acest context, pe care Părintele Sofronie îl consideră a 

fi „tragic”, el a păstrat o sensibilitate aparte către frumos și o privire atentă către 

Lumina de dincolo de lucruri și vremuri. A văzut această Lumină, mai întâi cu 

ochiul pictorului, apoi al ascetului în rugăciune, pentru a petrece el însuși în 

Lumina necreată. De aceea, prin propriile experiențe duhovnicești și prin 

sinceritatea mărturiei sale despre Sfântul Siluan Athonitul, Sfântul Sofronie de la 

Essex este pentru fiii săi duhovnicești de pretutindeni o lumină călăuzitoare către 

„Lumina cea neînserată” a veșniciei. 
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Multidisciplinaritate, interdisciplinaritate și 
transdisciplinaritate  

– de la preuniversitar la universitar 
Studiul interacțiunii moleculelor organice cu suprafața 

unor nanoparticule magnetice pentru dispersare în 
mediu lichid 

 Prof. dr. Ana-Cezarina MOROȘANU 

 

 Se discută de mult timp despre interdisciplinaritate și transdisciplinaritate 

în învățământul preuniversitar. Sunt propuse scenarii și uneori realizate activități 

didactice de predare-învățare-evaluare bazate pe aceste principii. Există temerea 

(din partea profesorilor) că fizica, chimia și biologia vor fi contopite, la un moment 

dat, într-o singură disciplină. Nu cred că acest lucru ar conduce la o mai bună 

cunoaștere și înțelegere a lumii înconjurătoare. Nu cred că aceasta este soluția 

pentru formarea celor opt competențe-cheie stabilite la nivel european pentru 

profilul de formare al absolventului, și anume: comunicare în limba maternă; 

comunicare în limbi străine; competenţe matematice și competențe de bază în 

ştiinţe şi tehnologii; competența digitală; a învăța să înveți; competenţe sociale şi 

civice; spirit de inițiativă și antreprenoriat; sensibilizare şi exprimare culturală. 

 Prin natura ei, fizica poate contribui, în diferite grade, la dezvoltarea tuturor 

acestor competențe-cheie utile elevilor pentru a avea succes într-o societate în 

continuă schimbare. Cred că formarea acestor competențe-cheie depinde în mare 

măsură de existența unui corp profesoral bine pregătit prin formarea inițială în 

domeniul disciplinei predate (fizică, chimie, biologie, etc.), dar și prin continuarea 

formării și dezvoltării profesionale pe parcursul carierei didactice, însă în niciun 

caz prin contopirea mai multor discipline de învățământ într-una singură. Indiferent 

de disponibilitatea cadrelor didactice de a învăța lucruri noi, de a aborda 

domenii/discipline noi, mai mult sau mai puțin apropiate specializării inițiale, acest 

lucru nu va putea conduce decât la scăderea calității actului educațional, aducând 

prejudicii serioase tuturor partenerilor educaționali. 

 De asemenea, și educația STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) este un concept care se dorește a fi implementat în educație, un 

concept despre care se crede că va fi esențial pentru pregătirea generațiilor 

viitorului. Educația STEM își propune să promoveze și să utilizeze metode de 

predare bazate pe investigare și analiză directă, pentru a implica elevii în mod 

direct. Ceea ce diferențiază STEM de educația tradițională (bazată pe știință și 

matematică) este învățarea coezivă, mixtă, care le arată copiilor cum pot aplica 

metoda științifică în viața de zi cu zi. Spre deosebire de lecțiile clasice din sistemul 
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tradițional de învățământ, unde profesorul predă și copilul ascultă, educația STEM 

este văzută ca o metodă activă, aplicată, constructivistă, de a „învăța prin a face”.  

 Actuala programă de fizică pentru gimnaziu, aprobată prin OMEN nr. 

3393/28.02.2017, propune abordarea fizicii ca disciplină de învățământ din 

perspectiva investigaţiei ştiinţifice, având ca ţintă „alfabetizarea ştiinţifică” a 

tânărului, prin proiectarea investigaţiei ştiinţifice, interpretarea ştiinţifică a datelor 

şi dovezilor, explicarea ştiinţifică a fenomenelor. Programele de fizică în vigoare 

pentru clasele IX-XII învățământ liceal, aprobate prin OMECT nr. 

3458/09.03.2004, OMEC nr. 4598/31.08.2004, OMEC nr. 3252/13.02.2006 și 

OMEC nr. 5959/22.12.2006, au în vedere dezvoltarea la toți elevii a unui set 

specific de competențe-cheie (derivate din domeniul de competențe-cheie Științe și 

tehnologii): înţelegerea şi explicarea unor fenomene fizice, a unor procese 

tehnologice, a funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de 

zi cu zi; investigaţia ştiinţifică experimentală şi teoretică aplicată în fizică; 

comunicarea; protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător. 

Învățarea prin investigare științifică necesită un număr mai mare de ore, deci și 

alocarea orară prin planurile-cadru ar trebui să fie una corespunzătoare. Pentru o 

politică coerentă în educație, se impune ca disciplinele din domeniul STEM să 

păstreze cel puțin alocarea orară din actualele planuri-cadru. 

 În momentul în care se gândesc reforme pentru sistemul de învățământ, 

trebuie avut în vedere faptul că acesta este foarte important, complex, iar măsurile 

și schimbările produse vor avea efecte (dorite sau nedorite) pe termen lung. Tocmai 

de aceea se impune o analiză atentă, profundă, înainte de a realiza schimbări 

majore. Aș aduce aici în discuție rezultatele unor rapoarte serioase la nivel 

european, din care rezultă faptul că nivelul de educație la toate nivelurile este în 

scădere în țările vorbitoare de limbă engleză (Stopgradeinflation.ie; Rapoartele 

OCDE 2007 și 2014). Se pare că elevii chinezi obțin rezultate cu 30% mai bune la 

testele internaționale decât copiii din Marea Britanie, iar succesul Chinei s-ar 

datora metodelor de predare tradiționale. Cercetările indică faptul că noile metode 

de predare sunt net inferioare metodelor de predare mai vechi pe care le-au 

înlocuit.   China folosește metoda tradițională de predare în clasă, în care profesorul 

stă la tablă, predă întregii clase ansamblul de cunoștințe stabilite, testează copiii cu 

întrebări și asigură un mediu de clasă disciplinat. Metodele mai noi renunță în mare 

măsură la învățarea pe de rost, oferă copiilor mai mult control asupra a ceea ce se 

întâmplă în clasă, bazează învățarea pe interesele copiilor, prezintă informațiile în 

„stilurile de învățare preferate” ale elevilor și îi laudă continuu pe elevi. Aceste 

metode de predare mai noi sunt atractive din punct de vedere intuitiv, dar eficiența 

lor este susținută de foarte puține dovezi empirice. După cum explică Kirschner, 

luarea în considerare a arhitecturii memoriei pe termen scurt și pe termen lung a 

structurilor cognitive umane arată în mod clar că metodele de predare centrate pe 

copil, cu îndrumare minimă în timpul instruirii, nu pot conduce la o învățare 

eficientă.  
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 Ce facem acum? Cum captăm atenția celor din Generația Z? S-au făcut și 

multe compromisuri în sistemul de învățământ, există multe presiuni asupra 

sistemului. De la profesor se cere totul. De cele mai multe ori, în mod nedrept, vina 

pentru nereușite este atribuită doar cadrului didactic. El trebuie să utilizeze la clasă 

acele strategii didactice care să trezească interesul tuturor elevilor. Evident, 

responsabilitatea aparține tuturor celor implicați în actul didactic. O soluție pentru 

desfășurarea unor activități didactice eficiente, de calitate, poate fi îmbinarea 

metodelor moderne de predare-învățare-evaluare cu metodele tradiționale care și-au 

arătat eficiența în timp, dar pentru succes în educație este nevoie de implicarea 

reală a tuturor partenerilor educaționali, de coerență în aplicarea politicilor 

educaționale și considerarea Educației ca prioritate națională. 

 Revenind la strategiile prin care urmărim să dezvoltăm la elevi 

competențele prevăzute de programele școlare, avem posibilitatea de a corela 

cunoștințele provenite de la diferite discipline de învățământ. Utilizăm frecvent în 

orele de fizică noțiuni legate de structura atomului, legături chimice, precum și alte 

concepte cu care elevii se familiarizează la orele de chimie; ne intersectăm cu 

chimia pe anumite conținuturi, cum ar fi mărimile caracteristice structurii discrete a 

substanței, legile gazelor, etc. De asemenea, matematica este un instrument util și 

indispensabil fizicii. Abordarea interdisciplinară pornește de la ideea că nicio 

disciplină  de învățământ nu constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături 

între acestea.  

 Pluridisciplinaritatea (multidisciplinaritatea) este o simplă agregare a 

diferitelor discipline care își păstrează neschimbate punctele de vedere specifice. 

Legăturile dintre discipline nu sunt interactive, ci mai degrabă cumulative; acestea 

pot lucra împreună pentru a crea o imagine mai complexă a realităţii atunci când 

obiectul de cercetare este examinat din perspective diferite, folosind metodele şi 

cunoştinţele furnizate de către mai multe discipline. 

 Interdisciplinaritatea rezultă din procesul de combinare şi integrare a 

diferitelor discipline, împreună cu metodologiile şi ipotezele lor de lucru, 

implicând trecerea frontierelor tradiţionale dintre ştiinţe şi combinarea tehnicilor 

lor în efortul de a atinge un obiectiv comun. Interdisciplinaritatea apare la toate 

nivelurile sistemului de învățământ, o regăsim atât în învățământul preuniversitar, 

cât și în învățământul universitar. Ea presupune participarea profesorilor și 

cercetătorilor din mai multe domenii ale ştiinţei, în scopul realizării unor obiective 

comune sau al soluţionării unor probleme complexe care nu pot fi în mod 

satisfăcător cercetate doar de un singur domeniu al ştiinţei. Interdisciplinaritatea 

este considerată şi ca o soluţie la efectele negative pe care le poate genera 

specializarea excesivă, vine să suplinească eventualele neajunsuri ale specializării 

în ştiinţă, oferind posibilitatea cooperării, consultării şi potenţării reciproce între 

specialişti din diferite domenii.  
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 Transdisciplinaritatea este specifică proiectelor de cercetare care abordează 

probleme care traversează graniţele a două sau mai multe discipline, ţintind spre o 

abordare holistică. Aceasta implică, de asemenea, concepte sau metode care au fost 

iniţial dezvoltate de către o disciplină, dar în prezent sunt utilizate pe scară largă de 

către alte discipline ştiinţifice. 

 Conceptele de multi-, inter- şi transdisciplinaritate în cercetarea ştiinţifică 

sunt complementare, contribuind la o înţelegere mai bună a realităţii. În timp ce 

multidisciplinaritatea reuneşte pur şi simplu o serie de discipline independente, care 

contribuie împreună la realizarea demersului ştiinţific, interdisciplinaritatea 

contopeşte şi transformă metodele, generând instrumente mai bine adaptate la 

subiectul cercetării. Transdisciplinaritatea merge şi mai departe, vizând o unitate a 

cunoaşterii dincolo de disciplinele izolate, în timp ce cercetările pluri- şi 

interdisciplinare rămân în graniţele disciplinelor tradiţionale. 

 Mă voi opri, pentru exemplificare, asupra unui proiect (Studiul 

interacțiunii moleculelor organice cu suprafața unor nanoparticule magnetice 

pentru dispersare în mediu lichid) la care am lucrat în ultimii ani. În paralel cu 

activitatea de la catedră, am desfășurat o activitate de colaborare cu departamentul 

Optică și spectroscopie din cadrul Facultății de Fizică a Universității „Al. I. Cuza” 

din Iași.  

 Acest proiect a fost axat pe studierea interacțiunii unor molecule organice 

cu suprafața unor nanoparticule magnetice în scopul dispersării acestora în formă 

de suspensii stabile în mediu apos, adecvat utilizării lor în aplicații biomedicale. 

 Scopul principal al cercetării a fost de a aplica metode fizico-chimice 

adecvate pentru evidențierea interacțiunii învelișului organic cu miezul metalic al 

unor nanoparticule magnetice sintetizate în laborator și dispersate în apă. S-a 

urmărit optimizarea asocierii miez magnetic-moleculă de acoperire pentru 

realizarea de dispersii coloidale stabile, cu proprietăți de granularitate uniformă și 

magnetizabilitate cât mai bună, în vederea dezvoltării unor aplicații precum: 

transportarea dirijată în sistemul circulator al corpului uman a unor biomolecule 

farmaceutice, creșterea contrastului în imagistica bazată pe rezonanța magnetică 

nucleară, acumularea controlată a nanoparticule magnetice în țesutul tumoral 

vizat pentru tratatament în vederea termoterapiei sub câmpuri electromagnetice și 

altele. 

 Pentru realizarea obiectivelor propuse, au lucrat împreună profesori și 

cercetători de la Facultatea de Fizică și Facultatea de Chimie, Universitatea „Al. I. 

Cuza”, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași. 
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Importanța studierii suspensiilor de nanoparticule magnetice în medii apoase 

 Nanoparticulele magnetice au fost utilizate într-o primă etapă pentru 

realizarea de suspensii bifazice stabile și concentrate în medii lichide nepolare 

(benzen, toluen, hidrocarburi în amestec - kerosen, ulei de carburator) sub forma 

ferofluidelor (sau lichidelor magnetice, de fapt fluide magnetizabile) pentru a 

realiza: sigilarea în jurul unor arbori de acționare rotitori în hard discurile 

computerelor, diminuarea forțelor de frecare la deplasarea unor piese metalice 

magnetice din componența unor instalații, sisteme de atenuare în aplicații mecanice 

și aerospațiale sau reducerea încălzirii în difuzoare de voce. 

 Suspensiile de nanoparticule magnetice în mediu apos au fost produse 

ulterior în scopul dezvoltării unor aplicații în medicina experimentală și biologie. 

Astfel, suspensii diluate și biocompatibile de nanoparticule magnetice s-au propus 

ca agenți de contrast în imagistica bazată pe rezonanța magnetică nucleară, ca 

vectori magnetici transportatori ai unor molecule medicamentoase la 

organele/țesuturile considerate pentru chimioterapie, sau ca sisteme de 

termoterapie magnetică complementară în oncologie.  

 Cea mai bună biocompatibilitate este asigurată de o ferofază din 

nanoparticule de oxizi ai fierului, care este al patrulea element ca abundență pe 

Terra și intră în componența hemoglobinei, citocromilor implicați în metabolismul 

celular, proteinelor cu fier și sulf din organitele celulare esențiale pentru energetica 

celulară etc. La fel și nanoparticulele din oxizi micști de fier și cobalt sunt studiați 

pe scară largă pentru aplicații biomedicale.  

Faza lichidă este cel mai adesea apa pură în care dispersarea 

nanoparticulelor magnetice se poate realiza numai prin modificarea proprietăților 

chimice de la suprafața fazei solide (ferofazei) cu ajutorul moleculelor de acoperire 

– surfactanților hidrosolubili. 

Moleculele de acoperire a suprafeței nanoparticulelor metalice trebuie să se 

adsoarbă  chimic la nanoparticule, să fie netoxice, să asigure o bună reactivitate 

pentru atașarea unor biomolecule de  interes în aplicațiile specificate.  

Stabilitatea dispersiilor de particule coloidale cu miez metalic și înveliș 

organic presupune împiedicarea aglomerării ferofazei prin atracția dipolilor 

magnetici asociați nanoparticulelor respective, a sedimentării în câmpuri magnetice 

ambientale, precum și a depunerii din suspensie sub acțiunea câmpului 

gravitațional.  

Atașarea învelișului organic conduce în principal la stabilizarea sterică sau 

la cea electrostatică. În primul caz, molecule organice cu lanț molecular lung se 

leagă de ionii metalici de la suprafața nanoparticulelor cu una dintre extremități iar 

cu cealaltă interacționează cu apa din jur, menținând la distanță dipolii magnetici; 
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de exemplu, oleatul de sodiu. În al doilea caz, moleculele disociază în ioni care se 

aranjează în dublu strat electric împrejurul miezurilor metalice și asigură o 

respingere prin forțe de natură electrică ce compensează atracția prin forțe de 

natură magnetică; exemplul tipic este hidroxidul de tetrametil amoniu. În practică, 

multe alte molecule hidrosolubile (acid citric, acid percloric etc.) sunt capabile să 

asigure simultan ambele tipuri de stabilizare în mediu apos. 

Obiectivele propuse și activitățile desfășurate 

 Studierea proprietăților fizico-chimice și magnetice ale unor nanoparticule 

magnetice cu miez din oxizi ai fierului, sintetizate în laborator și acoperite cu 

diverse molecule  organice hidrosolubile: 

 Sintetizarea de nanoparticule de magnetită prin coprecipitarea chimică a 

oxizilor fierului feric și feros din soluțiile unor săruri precursoare, în mediu alcalin. 

 Studierea proprietăților fizico-chimice ale moleculelor surfactante, prin 

modelare modelare moleculară și prin determinări spectrale pentru optimizarea 

preparării de suspensii coloidale stabile. 

 Caracterizarea granularității și magnetizabilității suspensiilor de 

nanoparticule magnetice prin microscopia electronică de transmisie, microscopia 

electronică de scanare, difracția radiațiilor X, magnetometria cu probă vibrantă. 

 Studierea interacțiunilor de la suprafața miezurilor magnetice din oxizi ai 

fierului și cobaltului, obținute prin coprecipitarea din soluțiile sărurilor precursoare 

corespunzătoare: 

 Sinteza ferofazei nanodimensionate prin dopare cu cobalt în diferite 

proporții.  

 Realizarea acoperirii ferofazei cu surfactanți organici capabili să dezvolte 

interacțiuni stabile cu ionii de fier și cobalt. 

 Caracterizarea microstructurală și magnetică a suspensiilor de nanoparticule 

pe bază de oxizi de fier și cobalt.  

 Studierea fenomenelor de îmbătrânire a suspensiilor apoase de 

nanoparticule magnetice coloidale: 

 Analizarea comparativă a spectrelor de vibrație în infraroșu (FT-IR) 

corespunzătoare fazei solide imediat după preparare și ulterior, la intervale de timp 

egale (saptămâni, luni) pentru urmărirea modificărilor interacțiunilor miez-înveliș 

care favorizează aglomerarea treptată în urma îmbătrânirii. 

 Investigarea modificărilor de granularitate și de magnetizare, determinate de 

îmbătrânirea probelor sintetizate. 

Materiale și metode de studiu 

Pentru sinteza ferofazei și prepararea suspensiilor apoase se folosesc cloruri 

și sulfați ai fierului și cobaltului, care se dizolvă în apa deionizată încălzită și se 

mixează sub agitare continuă și în prezența unui agent alcalin (hidroxidul de sodiu) 

la temperaturi de 80-85 °C, conform principiului metodei lui Massart. Reacția 



C.N. Petru Rareș  

 

 

222 

sărurilor precursoare conduce la producerea hidroxizilor din care, în final, rezultă 

oxizii metalici, ca magnetita (Fe3O4) sau feritele de cobalt (CoxFe3-xO4, x1).  

De exemplu, în cazul clorurilor metalelor utilizate, reacțiile generale se pot 

scrie astfel: 

MeCl2 + 2H2O → 2 Cl- + 2H+ + Me(OH)2 

Fe2Cl3 + 3H2O → 3Cl- + 3H+ + Fe2(OH)3 

2FeCl3+MeCl2+8NH4OH→MeFe2O4+8NH4Cl+ 4H2O 

unde Me poate fi fierul sau cobaltul. 

Pentru surfactarea ferofazei se utilizează soluții de concentrație prescrisă ale 

moleculelor organice propuse pentru studiu, ce se amestecă sub agitare continuă și 

la temperatură cât mai înaltă pentru obținerea suspensiilor finale stabile. 

                   

Caracterizarea proprietăților moleculelor surfactante se realizează prin 

modelare matematică (cu programe specializate ca HyperChem sau Spartan), astfel 

încât să se poată obține spectrele electronice și de vibrație teoretice. Înregistrarea 

spectrelor electronice și de vibrație se realizează cu aparatura din dotarea 

laboratorului sau/și prin colaborări cu alte colective de cercetare. 

 

Suprafețele orbitalilor moleculari de frontieră, simulate cu ajutorul 

programului de modelare moleculară Spartan, metoda Hartree-Fock, 3-21 G; 

Suprafețele orbitalilor HOMO (a) și LUMO (b) pentru structura optimizată izolată 

a moleculei de oleat de sodiu. Săgețile negre arată orientarea momentului dipolar. 
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Spectre electronice de absorbție a fenolului în prezența a 0,1 ml de peroxid de 

hidrogen în 10 ml de soluție fenolică și cu nanoparticule magnetice de 1 g / l 

Vizualizarea TEM a nanoparticulelor magnetice 

Caracterizarea microstructurală și magnetică a suspensilor coloidale s-a 

realizat prin colaborare cu laboratoarele din universitate sau din afara acesteia, 

dotate cu aparatură de microscopie electronică, difractometrie cu radiații X și 

magnetometrie. 

Pentru descrierea evoluțiilor în timp a proprietăților suspensiilor de 

nanoparticule magnetice se urmărește și diametrul hidrodinamic (prin NTA - 

nanoparticle tracking analysis și DLS - dynamic light scattering). 

Noutatea/originalitaea proiectului 

Elementele de originalitate ale proiectului propus au fost: 

 abordarea teoretică și experimentală a problematicii interacțiunilor 

moleculelor organice cu ionii metalici de la suprafața nanoparticulelor 

magnetice, pentru optimizarea stabilizării suspensiilor apoase ale 

nanoparticule magnetice; 

 investigarea sistematică a comportării în timp a suspensiilor coloidale de 

nanoparticule magnetice.  
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Probleme cu ... probleme 

date la Admiterea la facultate în anul 2022 

Profesor Maria-Georgiana CAIA 

Am făcut o scurtă selecție a unor probleme interesante de matematică date 

la Admiterea la facultate în anul 2022. 

1. ( Facultatea de matematică-informatică București) În reperul cartezian xOy 

considerăm punctele de coordonate:  (   )  .
  

 
 
√ 

 
/   .

  

 
 
 √ 

 
/    

a) Arătați că triunghiul     este echilateral;                     

b) Determinați raza și centrul cercului circumscris triunghiului    ;  

c) Calculați |  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗| și |   ⃗⃗⃗⃗  ⃗     ⃗⃗⃗⃗  ⃗|;  

d) Dacă se dau cinci puncte aflate în interiorul triunghiului    , arătați că 

există cel puțin două dintre ele aflate la distanță mai mică decât 
√ 

 
. ( putem 

împărți triunghiul     în 4 triunghiuri congruente) 

2. ( Universitatea Politehnică București) În triunghiul     se cunosc:      

și  (         )         (   ). Determinați aria triunghiului.  
3. ( Universitatea Tehnică Cluj-Napoca) Se dă mulțimea   *         +. 

Aflați:  

a) Câte submulțimi din   conțin cel puțin un număr par ?;  
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b) Câte submulțimi din   conțin cel puțin un număr par mai mic decât 5 și 

cel puțin un număr par mai mare decât 5? 

4. ( Facultatea de matematică-informatică Cluj-Napoca) Aflați în câte moduri 
pot fi așezate 5 persoane într-o mașină cu 5 locuri dacă numai 3 dintre 

acestea au permis de conducere și la volan este așezată o persoană cu 

permis.  

5. ( Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)  Determinați numărul soluțiilor 

ecuației         (  )    în intervalul ,    -. 
6. ( Academia Tehnică Militară) Calculați suma rădăcinilor ecuației    

(    )         , unde   este soluția ecuației ∑   .
 

   
/     

   

   ( )   ( utilizăm proprietățile logaritmilor și relațiile lui Viète pentru 
ecuația de gradul al doilea).  

7. ( Facultatea de matematică-informatică București) Considerăm funcția 

    *     +     ( )    (         ).  

a) Arătați că dreapta de ecuație      este asimptotă verticală la graficul 

funcției, apoi studiați dacă există și alte asimptote la graficul funcției;  

b) Studiați convexitatea funcției;  

c) Calculați ∫  ( )  
 

 
;  

d) Arătați că șirul (  )         ( )    ( )      (    )  
  (  ) este convergent. ( punctul d) prezintă anumite dificultăți, rezolvabile 

folosind inegalități și artificii de calcul) 

8. ( Universitatea Tehnică Cluj-Napoca) Se consideră șirul 

(  )       ∑
   

  

 
    . 

a) Calculați   ; 

b) Calculați limita         ; 

c) Calculați limita     (     √  
 ) .   

9. ( Universitatea Politehnică București) Fie funcția        ( )  
      

    
. 

a) Stabiliți numărul punctelor de extrem ale funcției;   
b) Studiați dacă funcția este derivabilă în punctul 0;  

c) Verificați dacă graficul funcției admite două asimptote oblice.  
10. ( Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)  Fie funcția  

  ,   )     ( )  
   

    
   

a) Calculați derivata funcției;  

b) Determinați imaginea funcției;  

c) Aflați      dacă      (   )       ( ( )   ) nu depinde de  .  

11. ( Universitatea Politehnică București) Considerăm funcția                  

        ( )    0
    

 
1. Aflați   pentru care funcția își atinge cea 

mai mică valoare. ( utilizăm variația funcției și proprietățile părții întregi) 
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12. ( Academia Forțelor Terestre) Se dă șirul de numere reale               

(  )                              Aflați     . ( O metodă de 

rezolvare este derivarea în două moduri a sumei ∑    
   ) 

13. ( Facultatea de matematică-informatică Cluj-Napoca) Considerăm șirul de 

numere reale (  )          .
 

 
/     .

 

 
/       .

 

    /. Pentru 

fiecare dintre următoarele afirmații, stabiliți valoarea de adevăr:  

a)                 ; 

b) 
√ 

 
              ;  

c)    √  
√ 

 
 ; 

d)          .
 

    
/            .  

14. ( Facultatea de Automatizări și calculatoare Iași) Fie funcția        

    ( )    ( )  ( )         Studiați dacă   este: 

 a) bijectivă;  

b)injectivă, dar nu surjectivă;  

c) surjectivă, dar nu injectivă;  

d) nici injectivă, nici surjectivă. ( se aplică teoria de la funcții injective, 

surjective, bijective, dar și proprietățile determinanților) 

15. ( Academia Tehnică Militară) Se consideră matricele nenule   și   din 

  ( ) și matricea             . Calculați    ( )    (    ), 

unde   ( ) reprezintă suma elementelor de pe diagonala principală a 

matricei pătratice  . ( Trace ( ) = urma matricei  ). ( se aplică proprietățile 
determinanților) 

16. ( Facultatea de Bioinginerie medicală Iași) Se dă matricea   (
   
   
   

). 

Să se determine matricea   care verifică ecuația                     
( Se folosesc proprietățile determinanților). 

17. ( Facultatea de Bioinginerie medicală Iași) Se dă matricea     ( )  cu 

proprietatea         Să se determine inversa matricei       ( Se 

folosește definiția inversei unei matrice și un simplu artificiu algebric).  

18. ( Facultatea de Bioinginerie medicală Iași) Calculați integrala: ∫
  

    
  

 

  
.   

( Schimbarea de variabilă     , urmată de un calcul simplu). 

19. ( Academia Forțelor Terestre) Calculați integrala: ∫
   

       
  

 

 
.                  

( Schimbarea de variabilă        ). 

20. ( Universitatea Politehnică București) Fie funcția                                  

       ( )  ∫        
 

 
. Calculați   ∫  ( )  

 

  
  (discuție pe 

intervale ( după  )   apoi se ține seama de relația de ordine dintre   și  ). 
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STAGII DE FORMARE, MOBILITĂȚI DIDACTICE 

 

Predarea gramaticii limbii franceze altfel 

Profesor dr. Mirela-Cristina GRIGORI 

 

« La grammaire, c’est l’art de lever les difficultés d’une langue ;  

mais il ne faut pas que le levier soit plus lourd que le fardeau. » (Rivarol) 

 

În perioada 12 mai - 3 iunie 2022, a avut 

loc la Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra 

Neamț stagiul național de formare pentru 

profesorii de limba franceză organizat de Centrul 

Regional Francofon pentru Europa Centrală și 

Orientală (CREFECO, Sofia) al Organizației 

Internaționale a Francofoniei (OIF), în parteneriat 

cu Ministerul Educației din România (CCD 

Neamț). A fost un stagiu de formare hibrid, cu 12 

ore online si 18 ore cu prezență fizică. Au fost 

selectate de către Ministerul Educației din 

România 31 de cadre didactice, dintr-o listă de 52 

de candidaturi. Au participat efectiv la stagiu 27 de 

profesori de limba franceză, dintre care 8 din județul Neamț. Stagiul a fost finanțat 

de CREFECO si de către Ministerul Educației, cu sprijinul generos al Colegiului 

Național „Petru Rareș”. Au fost eliberate atestate CREFECO-ME-CCD Neamț. 
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Obiectivele acestei formări hibride, de care era mare nevoie după perioada 

de pandemie, a fost ca profesorii să dobândească noi competențe si instrumente 

care să le permită să considere altfel predarea conținuturilor gramaticale în cadrul 

orei de limba franceză, din perspectivă comunicativă, în context, prin imagini, 

povești, filmulețe. Se știe că predarea gramaticii limbii franceze presupune 

dificultate în a găsi formule atractive și motivante pentru elevi. Formatoarele 

(Emilie Lehr și Cristina Grigori) și-au propus să ofere profesorilor participanți noi 

metode și suporturi autentice (media, imagini fixe, filme), dar și modele de 

activități ludice pentru predarea gramaticii. Jocului, așa cum îl știm din copilărie, 

este un must have al cursurilor de gramatică. S-a realizat un padlet public de 

resurse și un site al cursului. Evaluarea formării s-a realizat în timpul formării, prin 

menti în online, și prin culori, în prezența stagiarilor. La finalul formării, stagiarii 

au prezentat modele de secvențe didactice realizate în echipe de patru profesori și 

postate în padletul formării. Secvențele didactice au fost create pornind de la 

documente autentice existente pe aplicațiile Apprendre/Enseigner avec TV5, 

prezentate profesorilor, și au avut ca scop integrarea documentului autentic în 

predarea unui conținut gramatical. Profesorii participanți au completat vi un 

chestionar, care a revelat calitatea deosebită a formării și atmosfera generală de 

desfășurare a activităților. Au fost apreciate materialele pe care le-au primit 

stagiarii, sursele noi indicate pentru munca la clasă, activitățile ludice utile și 

perfect aplicabile, precum și condițiile de cazare și masă (cu sprijinul CCD Neamț).   

            

Profesionalismul și colaborarea excelentă a formatoarelor 

(care au stabilit împreună conținuturile cursului, înainte de 

începerea lui) au impus nu numai ținută stagiului, ci și o 

atmosferă de învățare activă. De aici a rezultat și motivarea 

participării profesorilor, unii venind de la mare distanță de Piatra 

Neamț, într-o perioadă de sfârșit de an școlar puțin cam 

incomodă. Spațiul de formare pus la dispoziție de Colegiul 

Național „Petru Rareș” a făcut și el posibilă atmosfera 

agreabilă a formării. S-au făcut fotografii, filme, o drumeție pe 

Cozla cu telegondola, o mică excursie la mănăstirea Pângărați, 

pentru cei care nu cunoșteau spațiul nemțean. Ar fi bine însă ca 

formările ulterioare organizate de CREFECO și Ministerul 
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Educației să fie orientate regional, pentru o mai bună deplasare a profesorilor pe 

infrastructura existentă.  

Tematica aleasă a avut un succes enorm, chiar dacă abordarea subiectului a 

fost dificilă pentru conceperea conținuturilor formării. Iar prezența lui Emilie 

LEHR, formator independent și colaborator TV5, a fost o mare onoare pentru 

școala nemțeană a profesorilor de limba franceză, mai ales după o perioadă dificilă 

de formări online. Emilie a venit să continue activitatea frumoasă începută în 

noiembrie 2021 de alt formator de excepție, Hugues Denisot. 
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Erasmus+, calea spre modernizare 

Profesor Loredana MITREA 

 

Începând cu 01.03.2021 și până la 31.12.2017, Colegiul Național „Petru 

Rareș” beneficiază de acreditarea Erasmus pentru a derula mobilități Erasmus+ în 

domeniul „Educație Școlară”.  

Primul proiect s-a înscris în acțiunea-cheie 1 - mobilitatea persoanelor în 

scopul învățării și a avut ca obiective: formarea unor profesori în „learning design”, 

crearea unor metode de evaluare a competențelor elevilor la activitatea online, 

adoptarea de către cadrele didactice a unor componente ale pedagogiei prin proiect 

prin deschiderea către cooperarea internațională. Mulțumită finanțării europene, 

deplasarea profesorilor din C.N.P.R. s-a realizat în trei centre de formare din țări 

diferite: Finlanda, Spania și Croația, fiecare având specificul său în domeniul 

educațional. 

În luna mai 2022, două cadre didactice ale Colegiului Național „Petru 

Rareș” cu specializarea arte plastice (prof. Raluca Rusu) și limba engleză (prof. 

Adina Bursuc) s-au alăturat activităților cursului internațional „Leadership, 

Educational Quality and Innovation”, organizat la Joensuu, în Finlanda, de către 

consorțiul RIVERIA, cu scopul de a afla cele mai recente abordări și metode ale 

sistemului de educație finlandez. Cele cinci zile ale mobilității au oferit 

participanților informații concrete despre caracteristicile acestui sistem educativ, 

bazat pe flexibilitate, caracter practic, încredere și eficiență, dar au lansat și 

posibilitatea implementării în liceul român a unora dintre metodele inovative 

experimentate în Finlanda. De altfel, profesorii care au beneficiat de această 

formare pregătesc materiale ce vor ajuta la punerea în aplicare a noutăților în cadrul 

lecțiilor de limba engleză și educație plastică.   

 Un alt program ai cărui beneficiari au fost două cadre didactice cu 

specializarea chimie și matematică din C.N.P.R. a fost cel organizat de către 

Centrul de Formare „Cervantes” din Madrid, cu titlul „Abilități inovatoare în TIC 

prin predare și învățare colaborativă  bazată pe proiecte”. Între 7 și 13 mai 2022, 

prof. Mihaela Vișan și prof. Irinel Cozma au participat la activități ce le-au permis 

să realizeze potențialul metodologiei inovatoare de a lucra în echipe 

pluridisciplinare în practica zilnică la clasă, investigând, totodată, și oportunitățile 

uriașe ale abordării bazate pe proiecte.  Câteva dintre temele cursului au fost 

îndreptate către joc și conceptul de „gamificare” a lecției, către utilizarea rețelelor 

sociale în procesul educativ și către explorarea eTwinning - comunitatea pentru 

școli din Europa. Fiecare dintre cei doi profesori va implementa la clasele la care 

predă un curs care să reia și să aplice informațiile proaspăt descoperite la sistemul 

românesc de învățământ. De asemenea, noile competențe ale beneficiarilor cursului 
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din Spania au fost prezentate și colegilor de cancelarie, urmând să permită și altor 

profesori inovarea metodelor și strategiilor utilizate la clasă.   

 O nouă direcție de formare a cadrelor didactice ale Colegiului Național 

„Petru Rareș” în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 implementat în anul școlar 

2021 - 2022 a fost dezvoltarea creativității la clasă și a diferitelor modalități de 

utilizare a acesteia în beneficiul elevilor. Centrul de formare Maksima din Split, 

CROAȚIA a oferit celor trei participanți (prof. Simona Magdalina - geografie, 

prof. Negru Dana și prof. Negru Teodor - științe socio-umane) cinci zile de 

descoperiri în cadrul cursului „Project based learning Educational Video 

Developing team building strategies and collaboration (VITA)” la care s-au întâlnit 

profesori din Franța, Germania, Spania, Portugalia,  Finlanda,   Lituania,  Insulele 

Réunion și România. Workshopurile organizate de instituția de formare au 

vehiculat noțiuni precum animarea clasei cu ajutorul noilor tehnologii, utilizarea la 

oră a teatrului-forum sau crearea unor dramatizări pentru a reduce bullyingul și 

stresul elevilor. Toate acestea având ca idee-cheie dezvoltarea creativității și a 

gândirii critice a școlarilor. O oportunitate pe care cadrele didactice ce au absolvit 

acest curs o vor transforma în lecții inovatoare și atractive pentru elevii C.N.P.R..   

 Fie că au creat noi competențe profesorilor sau i-au determinat pe aceștia să 

observe, să analizeze, să compare alte sisteme educative cu cel al țării lor, 

mobilitățile Erasmus+ au adus un beneficiu concret dascălilor, vizibil și pe termen 

lung, prin modernizarea demersului didactic al participanților direcți, dar și al 

colegilor cărora li s-a oferit un model consistent de bune practici.  
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Diseminare Curs KA1 Erasmus+ 
„Creativity in the Classroom and  
Different Ways of Displaying It”, 

Split, Croația, 2022 

Profesor dr. Teodor NEGRU 

 

 

În perioada 28 mai-3 iunie, trei profesori din Colegiul Național „Petru 

Rareș”, Piatra-Neamț, prof. Negru Elena Daniela, prof. Magdalina Simona și prof. 

Teodor Negru au participat la cursul „Creativity in the Classroom and Different 

Ways of Displaying It”, organizat de Maksima TC, în orașul Split, Croația. Ideea 

care a stat la baza cursului a fost că a fi profesor în secolul 21 este o mare 

provocare. De aceea, cadrele didactice trebuie să-și îmbunătățească permanent 

metodele de predare, astfel încât, lecțiile lor să fie cât mai interesante pentru elevi. 

Astfel, împreună cu profesori din Finlanda, Franța, Germania, Letonia, Portugalia 

și Spania, s-au discutat strategiile pe care profesorii pot să le utilizeze pentru a crea 

un mediu motivant în clasă, iar lecțiile lor să fie cât mai provocatoare și atractive.  

Cursul a debutat cu discutarea celor 8 trăsături ale profesorului secolului 21: 

comunicare, stabilirea diferențiată a scopurilor învățării, adaptabilitate, 

comportament model, pregătire, auto-reflecție, învățare permanentă, promovarea 

dorinței de a învăța. După detalierea acestor caracteristici s-a trecut la dezbaterea 

celor 4C din educație, adică: comunicarea, gândirea critică, colaborarea și 

creativitatea. Dintre acestea, creativitatea a rămas să fie tema de discuție pentru 

întâlnirile următoare. De aceea, primele aplicații s-au referit la stimularea gândirii 

neconvenționale. De exemplu, o sarcină de lucru ce poate fi aplicată atât elevilor, 

cât și profesorilor, pentru stimularea gândirii „outside the box”, ar fi găsirea unor 

întrebuințări neobișnuite obiectelor din jurul nostru. Pentru profesori, un exercițiu 
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de gândire neconvențională ar presupune găsirea unor denumiri atractive pentru 

disciplinele predate, astfel încât să vină în întâmpinarea așteptărilor elevilor.  

 

În continuare, s-au prezentat diferite metode și tehnici de inovație didactică, 

atât dintre cele digitale, cât și dintre cele care nu necesită utilizarea tehnologiilor 

informatice. Din prima categorie au fost prezentate aplicațiile Goosechase, Flip, 

Vita sau PicPac. Goosechase este o aplicație interactivă care presupune crearea 

unei misiuni, ce implică identificarea unei fotografii, sau crearea unui videoclip cu 

o anumită sarcină (de exemplu, intonarea unui cântec sau recitarea unei poezii), 

întrebări cu răspunsuri de tip grilă sau chiar cu răspunsuri deschise, simple. 

Utilizatorii primesc codul de acces și trebuie să răspundă contra-timp sarcinilor 

respective, care au atribuit un punctaj. La final, ei pot vedea punctajul obținut, iar 

răspunsurile pot fi discutate. Flip este o aplicație prin care se poate crea o 

comunitate de utilizatori, ce pot împărtăși videoclipuri, poze sau informații despre 

același subiect. În acest fel, elevilor li se poate da o temă sub forma realizării unui 

videoclip sau unei prezentări, pe care să o posteze până la o dată limită pe 

platformă. Vita și PicPac sunt aplicații pentru realizarea de videoclipuri scurte, din 

poze sau din alte filmulețe, pe care elevii pot să le folosească pentru a realiza un 

proiect la o disciplină.  

Din categoria metodelor de inovare didactică ce nu presupun utilizarea 

tehnologiilor, am discutat despre importanța jocurilor de rol în activitatea didactică. 

Ideea de la care s-a plecat a fost că reținem doar 30% dintr-un material vizual, 20% 

dintr-unul auditiv și 80% din ceea ce facem în mod practic. De aceea, o primă 

sarcină de lucru a fost explicarea unui concept sau predarea unei teme utilizând 
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fiecare tip de învățare. În continuare, ni s-a propus să creăm jocuri de rol și 

activități de grup, prin care să identificăm o situație conflictuală, și apoi, tot 

utilizând jocurile de rol, să încercăm să oferim o soluție pentru acea situație. Tema 

în acest caz a fost bullying-ul, o problemă comună mai multor sisteme de 

învățământ.  

În acest fel, s-a subliniat și importanța antrenării inteligenței emoționale a 

elevilor în procesul educativ. Despre intelegența emoțională s-a mai discutat 

utilizându-se și alte jocuri de rol, unul dintre acestea presupunea caracterizarea 

pozitivă, în câteva cuvinte, a unuia dintre colegi, pentru realizarea coeziunii 

grupului. Un alt joc de rol a constat în crearea unor situații ipotetice și interpretarea 

lor din mai multe perspective, cu scopul de a înțelege și accepta diferențele de 

natură etnică, socială sau religioasă dintre membrii unui grup.  

O altă componentă importantă a procesului didactic, discutată a fost 

comunicarea dintre elev și profesor. În primul rând, s-a subliniat rolul comunicării 

non-verbale și a înțelegerii comportamentului elevilor. Prin jocuri de rol s-a sugerat 

ideea că uneori comportamentul nefiresc al elevilor poate avea drept cauză situații 

traumatizante din viața privată a acestuia. De aceea, rolul profesorului - în special, 

a profesorului diriginte - este să identifice cauzele schimbărilor de comportament 

ale elevilor și să-i consilieze cu privire la problemele apărute în viața lor.  

De asemenea, tot în legătură cu procesul comunicării ne-a fost prezentată 

metoda „sandwich”, ce poate fi utilizată, atât în comunicarea dintre profesor și 

elev, cât și în cea dintre elevi. Această metodă se referă la modalitatea de a 

comunica celuilalt o critică sau un lucru care te deranjează la el, fără a se ajunge la 

un conflict. Metoda presupune trei pași: mai întâi, începem cu menționarea unui 

lucru pozitiv la adresa interlocutorului, apoi continuăm cu transmiterea a ceea ce ne 

deranjează, pentru ca, în final, să propunem o soluție de rezolvare a situației, care 

să ne convină la amândoi. Avantajele acestei metode constau în faptul că printr-o 

astfel de abordare interlocutorul nu se simte ofensat, nu se impune o soluție, ci se 

lasă loc de discuție, iar tensiunile dintr-un grup pot fi atenuate.  

Nu în ultimul rând, o altă activitate interesantă din cadrul cursului a fost 

discutarea unor exemple de bună practică utilizate la clasă. Astfel, am avut 

posibilitatea să cunoaștem cum profesorii din alte sisteme de învățământ își 

organizează lecțiile, precum și unele dintre metodele utilizate de aceștia, pentru 

captarea atenției elevilor. De exemplu, o metodă ce poate fi utilizată la istorie este 

vizionarea unor filme inspirate din evenimente istorice și găsirea unor discordanțe 

între realitatea istorică și ceea ce prezintă filmul. În felul acesta, ne-am dat seama 

că unele dintre metodele utilizate de profesorii din alte țări sunt similare cu ale 

noastre, iar altele pot fi adaptate nevoilor noastre de predare. 

În concluzie, cunoștințele și competențele dobândite în urma acestui curs 

vor fi valorificate  atât în cadrul disciplinelor predate (socio-umane, geografie), cât 
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și în cadrul orelor de dirigenție. Metodele învățate în cadrul cursului pot fi utilizate 

atât pentru o prezentare diferită a conținuturilor, care să-i atragă pe elevi și să le 

stimuleze dorința de aprofundare a unor conținuturi, cât și pentru rezolvarea 

situațiilor conflictuale apărute în mediul educațional sau pentru îmbunătățirea 

relației dintre profesori și elevi. Considerăm astfel, că obiectivele cursului au fost 

atinse, profesorii implicați învățând noi și atractive posibilități de predare, care vor 

fi adaptate și utilizate la clasă.  

 

Diseminare Curs KA1 Erasmus+ 
„Leadership, Educational Quality and Innovation”, 

Joensuu, Finlanda, 2022 

Profesor Adina BURSUC 

  

Obiectivele cursului au fost să prezinte participanților cele mai recente 

abordări și metode ale sistemului de educație finlandez și să sprijine utilizarea 

acestora în practica educațională. Cursul a urmărit să sprijine participanții în 

aplicarea de strategii și instrumente de predare considerate a fi de succes. Un alt 

obiectiv a fost să întărească încrederea în aplicarea metodelor interactive și centrate 

pe elev. 

Cursul de formare a reunit profesori din învățământul primar, gimnazial, 

liceal și universitar, directori, consilieri educaționali și informaticieni din instituții 

de învățământ interesate de perfecționare și schimburi de experiențe. 

 

Diseminare Curs KA1 Erasmus+ 
„Innovative skills in ICT through collaborative and 

project-based teaching and learning”, 
Alcala de Henares, Spania, 2022 

Profesor Mihaela VIȘAN 
Profesor Ioan Irinel COZMA 

 

Ideea oricărui curs de perfecționare este ca participanții să deprindă în urma 

activităților desfășurate noi competențe care să conducă la îmbunătățirea activității 

pe care o desfășoară. Cu acest gând au plecat din Piatra Neamț cei doi profesori 

Mihaela Vișan și Irinel Cozma, dar și cu ideea de a le arăta urmașilor lui Cervantes 

că urmașii lui Ștefan nu sunt cu nimic mai prejos. Și au reușit asta timp de șapte 

zile, astfel că la întoarcere au venit cu idei și informații noi, dar și cu mulțumirea că 
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profesori din 7 țări s-au minunat și au fost impresionați de ceea ce se întâmplă în 

Colegiul Național „Petru Rareș”.  

Cursul este conceput pentru a ajuta profesorii să realizeze potențialul 

metodologiei inovatoare folosind munca colaborativă în practica zilnică la clasă, 

prin investigarea valorii adăugate a abordării bazate pe proiecte. Acest curs este 

destinat oricărei persoane care dorește să-și sporească competențele în utilizarea 

unei metodologii practice care aduce tehnologia în clasă. Conținutul cursului nu se 

limitează la profesorii unei discipline specifice. Dimpotrivă, este deschis 

profesorilor de toate disciplinele și nivelurile. Scopul cursului este de a permite 

participanților să utilizeze activități folosind o metodologie bazată pe lucru în 

colaborare, cum ar fi Webquests/eTwining, care va sprijini și îmbunătăți 

investigarea interdisciplinară, utilizarea și crearea unor metodologii de predare 

colaborativă.  

Obiectivele acestui curs sunt:  

 Să ofere profesorilor idei practice despre cum pot încorpora colaborarea între 

elevi în lecțiile existente.  

 Să furnizeze informații generale despre munca bazată pe proiecte  

 Să faciliteze utilizarea aplicațiilor de tip WebQuests în procesul educațional și 

să ofere idei practice ce pot fi încorporate în lecțiile existente. 

 Sa ofere metode prin care elevii să fie încurajați să lucreze în echipă. 

 Să ofere posibilitatea împărtășirii de bune practici cu profesori din alte țări în 

scopul diversificării procesului educativ și ridicarea lui la standarde europene. 
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Diseminare Curs KA1 Erasmus+, ISJ Neamț 
„Leadership, Educational Quality and Innovation”, 

Praga, Cehia, 2022 

Profesor Elena NĂSOI 

 

Cursul a avut locul în Praga, la institutul ICT și a fost accesat printr-un  

proiect ERASMUS+ al ISJ Neamț, împreună cu alte 10 școli din județul Neamț. 

Obiectivele cursului : 

 Utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în educație poate 

contribui semnificativ la o bună calitate a educației și la eficacitatea acesteia. 

Acest curs este destinat profesorilor de toate disciplinele, care doresc să-și 

sporească competențele în utilizarea tehnologiei la clasă. 

 Utilizați resurselor educaționale deschise, obținerea de  noi abilități, exemple 

de lecții online și conștientizarea posibilelor dezavantaje ale TIC în educație, 

evitarea lor. 

Metodele cursului : 

 Fiecare modul acoperă un aspect diferit al utilizării TIC în educație.  

 Cursurile includ cunoștințele și experiența dvs. existente și oferă un mediu de 

învățare util, cu o combinație bună de cunoștințe teoretice și practice.  

 Demonstrarea și interacțiunea cu TIC într-un mod practic în cadrul unui grup 

internațional arată importanța colaborării și a experienței împărtășite în 

utilizarea TIC în educație. 

Competențele dobândite : 

 Sprijinirea resurselor educaționale deschise (RED) și a mediului de învățare 

deschis în educație, promovarea colaborării între sectoarele educaționale, 

inclusiv cursanții dezavantajați. 

 Dezvoltarea unor competențe-cheie, cum ar fi gândirea critică prin 

alfabetizarea media și digitală, promovarea utilizării TIC pentru a îmbunătăți 

calitatea și relevanța educației de masă la toate nivelurile. 

 Revizuirea și dezvoltarea competențelor personale și profesionale, construirea 

încrederii în promovarea utilizării TIC în educație, sprijinirea pedagogiilor 

inovatoare și active care răspund diversității sociale și culturale. 
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 Obținerea unei înțelegeri mai largi a practicilor, politicilor și sistemelor de 

educație din diferite țări, cultivarea respectului reciproc, conștientizarea 

interculturală și integrarea valorilor educaționale și de formare comune. 

 Cunoașterea unor colegi de diferite naționalități din UE, implicarea într-o 

experiență de învățare interculturală, schimb de idei și construirea unei rețele 

pentru viitoarea cooperare internațională. 

 Îmbogățirea abilităților de comunicare, a competențelor de limbi străine, 

extinderea vocabularului profesional și promovarea diversității lingvistice a 

UE. 
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CONFERINȚE 
 

Școala de vară de diplomație și discurs public,  
Ediția I, 2022 

Profesor dr. Mirela-Cristina GRIGORI 

 

O idee care circula de mult timp în cabinete și cancelarie a devenit realitate, 

în acest an școlar. „Școala de vară de diplomație și discurs public”, ediția I, s-a 

desfășurat la Colegiul Național „Petru Rareș”, în perioada 8-12 august 2022. 

Proiectul, sprijinit în mod deosebit de conducerea colegiului, a fost depus de 

Asociația de părinți în luna martie la Primăria Piatra Neamț și a primit o finanțare 

de 10.000 lei din fonduri publice pentru desfășurarea activităților, la care Asociația 

de părinți a adăugat 1.000 lei.  

Colegiul, cu sprijinul asociației de părinți, și-a propus să ofere elevilor, în 

incinta școlii, cinci zile de activități de vacanță, circumscrise inovației în ceea ce 

privește astfel de activități, căci acest tip de școală de vară este unic în peisajul 

educativ nemțean. Tema acestei săptămâni a fost „Promovarea imaginii comunității 

locale” de către elevi ca viitori ambasadori. 

Cu sprijinul echipei manageriale 

(director, profesor Grigoruță Oniciuc și 

director adjunct, profesor Claudia Jora) și 

al unei echipe de profesori inimoși 

(profesor Cătălina Boghian, profesor 

Cristina Grigori, profesor Loredana 

Mitrea), cele cinci zile, desfășurate de la 

ora 9 la orele 14, au oferit celor 20 de elevi 

de la Colegiul Național „Petru Rareș” 

(cu vârste între 15 și 18 ani) ateliere de 

comunicare empatică (cu actorul Ștefan 

Ruxanda), ateliere de comunicare persuasivă și de dezbatere publică (profesor 

Melania Iliuță, profesor Simona Huțu-Ailoae), precum și un atelier zilnic de 

infografie (susținut de elevii Alexandra Paica și Mircea Verdeanu), un atelier în 

care elevii au învățat cum să facă promovarea orașului prin afișe și pliante cât mai 

atractive. Noutatea unor astfel de activități a fost constituită de conferințele la care 

au intervenit în fața elevilor personalități ale lumii diplomatice, precum: cu 

prezență fizică, pe scena liceului, Excelența Sa, Ambasadorul României în Filipine, 

doamna Răduța Matache, și, online, Excelența Sa, Ambasadorul României în 

Republica Franceză, domnul Luca Niculescu, fostul Prim Consul al României în 

Malaysia, doamna Camelia Tudose, reprezentantul Ambasadei Franței în România, 
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domnul Michaël Koriche (atașat de cooperare educativă, responsabilul Alianțelor 

Franceze din România), reprezentantul Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii 

în România, doamna Caroline Risby. Conferințele și ateliere au fost, de fapt, un 

schimb de experiență pe care personalitățile diplomației române și străine l-au avut 

cu elevii celui mai bun liceu nemțean care au adresat foarte multe întrebări 

pertinente. Această practică a conferinței - dezbatere - dialog a arătat interesul 

elevilor înscriși la cursurile acestei școli de vară atât pentru lumea diplomației, cât 

și pentru tehnicile de promovare a imaginii țării noastre în lume și pentru 

modalitățile eficiente de cooperare și colaborare multilaterală, printr-un marketing 

de brand optim. In plus, activitățile au pus în evidență nevoia elevilor de a dezvolta 

competențe de comunicare orală în public. 

Timp de două zile, avocatul Mihai 

Stahie din cadrul baroului București, 

doctorand al Universității Paris 1 Panthéon-

Sorbonne a indicat elevilor care sunt limitele 

legale ale colaborării internaționale, câteva 

elemente de etichetă și liniile etice ale 

diplomației digitale, căci promovarea în 

social media devine din ce în ce mai 

importantă în lumea diplomatică.  

 Toți participanții au remarcat înalta ținută a acestor activități, 

interactivitatea lor. Invitații au apreciat, la rândul lor, calitatea pregătirii elevilor 

rareșiști, implicarea lor în activități și interesul lor pentru diplomația publică, 

educativă, lingvistică și digitală. În ultima zi a școlii de vară, elevii au ieșit pe 

platoul Curții Domnești (sub pavilionul obținut cu sprijinul Centrului de Cultură și 

Arte „Carmen Saeculare”) pentru a-și 

prezenta discursul și pliantul de promovare 

a comunității lor locale. Indiferent de 

domeniul profesional pe care și-l vor alege, 

ei vor fi mereu ambasadorii comunității 

locale din care provin, la fel cum sunt 

actualmente doamna Răduța Matache, 

doamna Camelia Tudose, domnul Ștefan 

Ruxanda, domnul Mihai Stahie, străluciți 

foști elevi ai Colegiului Național „Petru 

Rareș”.   

La prezentarea finală, a fost prezent și primarul municipiului Piatra Neamț, 

domnul Andrei Carabelea, care a fost uimit de entuziasmul elevilor și de modul în 

care ei concep promovarea comunității. Copiii au primit premii acordate de 

asociația de părinți pentru discursul susținut în fața publicului și pentru pliantul 

realizat.  
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Reușita acestei primei ediții a școlii de vară de diplomație și discurs public, 

care va deveni, sperăm, peste ani, o tradiție, este incontestabilă, pentru că ea a adus 

în discuție problematica discursului public pentru elevii pasionați de drept, științe 

sociale, politică, istorie, drept internațional și pentru elevii care doresc să își 

depășească emoțiile atunci când vorbesc în public. Pentru ediția următoare, nume 

cunoscute și-au anunțat participarea. Până atunci, cuvintele maestrului Stahie vin să 

întărească dorința profesorilor și a părinților ca acești elevi să învețe și să-și 

construiască devenirea încă din anii de liceu: „Vă doresc să fiți monograme unice 

în istoria frumuseții, să treceți ca expresurile prin gările mici, și să nu zăboviți prea 

mult pentru minunile de parcurs, să înaintați ca ștafetele cu ceea ce vreți și vă doriți 

cu adevărat, conștienți fiind că nu biruința sau destinația contează și nu sunt, în 

fapt, nici obligatorii - ci călătoria contează.”  
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Vreau să fiu ambasador ! 

Elev Alexandru MEYNAGHI – AGHDAM, clasa a X-a B 

 

           Într-o perioadă de nesiguranță ca cea în care ne aflăm acum, în care 

războaie asemănătoare celor din secolul XX se poartă la doi pași de noi, în care țări 

învecinate își pierd statutul de democrație totală, iar consecințele economice 

stârnesc proteste și nemulțumiri la nivel european, înțelegem mai bine ca oricând 

necesitatea relațiilor diplomatice. Astfel că inițiativa luată de organizatorii Școlii de 

Vară în Diplomație și Discurs Public a fost primită cu brațele deschise de 20 de 

elevi de gimnaziu și liceu din Colegiul Național „Petru Rareș”.  

      Evenimentul s-a desfășurat în săptămâna 8-12 August la Colegiul Național 

„Petru Rareș” și a fost susținut de oratori de diverse profesii: avocați, ambasadori, 

profesori și actori. Încă din prima zi am avut onoarea să o avem în față pe 

Excelența Sa Doamna Ambasador Răduța Dana Matache, fostă elevă a Rareșului 

cu o carieră diplomatică încărcată. Aceasta a dat impulsul de început întregii școli, 

răspunzând la întrebări ca „Ce este un ambasador?”, „Cum pot deveni 

ambasador?”, „Din câte persoane este formată echipa unei ambasade?” etc.  

 

      În zilele ce au urmat, elevii au fost introduși în moduri de a-și construi un 

discurs de către prof. Melania Iliuță, au intrat în jocuri actoricești cu Ștefan 

Ruxanda și au participat la multiple conferințe online cu Excelența Sa Mrs. 

Caroline Risby din cadrul Ambasadei Britanice, Doamna Camelia Tudose 

(Ambasada României din Malaysia), Domnul Ambasador Luca Niculescu 

(Ambasada României în Franța, la acel moment) și, nu în ultimul rând, cu domnul 

Michael Koriche (Ambasada Franței în România). Toate aceste întâlniri la distanță 

cu reprezentanți diplomatici au ajutat nu doar prin contactul pe care elevii l-au avut 

cu experți în domeniu, ci și prin tot felul de mici sfaturi și informații nișate care pot 
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chiar crea cariere. Iar contactul direct din ultimele zile cu Av. Mihai Stahie și prof. 

Simona Huțu-Ailoae, au fost perfecte ca ultim ghidaj pentru ceea ce avea să se 

întâmple la finalul școlii de vară.  

       

       Încheierea întregii experiențe s-a făcut aplicând tot ceea ce ni s-a teoretizat, 

povestit și demonstrat. Acest eveniment final consta în prezentarea și promovarea 

publicului local, în centrul istoric al orașului Piatra Neamț, tot ceea ce localitatea 

lor le oferea. Un grup de 20 de liceeni și elevi de gimnaziu se aflau acum puși în 

fața oamenilor și reprezentanților instituțiilor de administrație din Piatra Neamț, 

gata să țină un discurs. Nu doar atât, dar, mulțumită atelierelor de infografie 

susținute de doi actuali elevi ai Colegiului Național „Petru Rareș”, au fost 

realizate 5 modele de pliante pe care le-au împărțit tuturor persoanelor din public, 

toate având intenția de a promova, în continuare, orașul nostru. 

       Așadar, în urma acestor 5 zile, grupul de elevi care a asistat la toate 

activitățile școlii de vară a fost cu siguranță marcat, iar acolo unde părea că se pot 

lovi doar de un zid, sunt sigur că s-au deschis uși peste uși pe calea diplomației. 
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Pandemiile în istorie 

Dr. Mihaela MARCU-BOGAN 
Facultatea de Istorie, Universitatea București 

 

Scurtă prezentare a doamnei asistent universitar doctor Mihaela Marcu-

Bogan.  

În calitate de responsabilă a Comisiei Metodice Istorie, Socio-umane și 

Religie, mi-a revenit misiunea de a o prezenta, în câteva rânduri, pe doamna 

asistent dr. Mihaela Marcu-Bogan, invitata specială a ”Anuarului” Colegiului 

nostru. 

         Absolventă a Colegiului Național „Calistrat Hogaș” din Piatra-Neamț și 

apoi  a Facultății de Istorie din cadrul Universității București (1997), a urmat 

Studii Aprofundate, în perioada 1998-2001 la Universitatea din Neuchatel 

(Elveția) -  programul post-grad in Științele Antichității, „Le contrat public dans 

l’Antiquité gréco-romaine”.  

În 2016 a susținut teza de doctorat la Universitatea București cu tema 

Emporia grecești in bazinul Marii Negre, sec.V I – I a. C. 

A efectuat stagii de cercetare la Școala Franceză de Arheologie din Atena; 

a obținut bursă în cadrul contingentului special pentru țările Europei centrale și 

orientale acordată de Comisia federala de burse elvețiene pentru participarea la 

cursurile post-grad “Sphère publique et sphère privée dans l’Antiquité gréco-

romaine”, organizat de Universitatea din Neuchatel si Universitatea din Lausanne. 

Informațiile au fost preluate de pe site-ul Facultății de Istorie din cadrul 

Universității București. 

Accesul elevilor Colegiului Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț la 

atelierele pedagogice susținute la Complexul Muzeal Național Neamț s-a realizat 

printr-un parteneriat încheiat între cele două instituții. Doamna asistent 

universitar dr. Mihaela Marcu-Bogan a avut amabilitatea să trimită spre publicare 

în ”Anuarul” Colegiului nostru un rezumat al prelegerii sale despre Pandemii în 

istorie. 

Profesor dr. Dorina-Luminița DREXLER 

 

            Principalul obiectiv al acestor ateliere pedagogice a fost de a oferi elevilor 

Colegiului Național „Petru Rareș” din Piatra Neamț (clasele a IX-a și a X-a) 

posibilitatea de a descoperi istoria pandemiilor dintr-un unghi diferit, adaptat 
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vârstei lor, de a le declanşa curiozitatea pentru cunoaşterea istoriei şi de a înţelege 

consecinţele pandemiilor pentru societate. 

Pandemiile nu au așteptat criza provocată de Coronavirus și nici 

mondializarea pentru a se răspândi pe întregul glob. Încă din antichitate, 

civilizațiile au fost nevoite să facă față epidemiilor și pandemiilor care au durat 

uneori mai mulți ani. Așadar, ciuma, holera, varicela și tifosul, însoțite de foamete 

și războaie au decimat un sfert din populația Europei în secolul al XV-lea. Istoricii 

au relatat despre astfel de momente din viaţa diferitelor societăţi încă din 

antichitate. Sursele arheologice au adus şi ele mărturii despre epidemii cu o 

vechime de peste 3000 î. Hr. Bolile au afectat în mod direct şi indirect indivizii şi 

societăţile. De la Marea Ciumă medievală şi până la cele mai recente pandemii de 

gripă, HIV sau EBOLA, informaţiile de care dispunem pentru a înţelege aceste 

fenomene sunt tot mai detaliate. 

Etimologic, pandemia este o epidemie prezentă pe o largă zonă geografică. 

Ea atinge o mare parte a populației mondiale. În sens larg, o pandemie desemnează 

o epidemie care se dezvoltă la scară mondială, traversând frontiere. Pandemiile 

survin de regulă în urma dezechilibrelor majore legate de modificări sociale și ale 

mediului înconjurător în decursul istoriei. Transmise de viruși sau bacterii 

necunoscute în epocă, unele pandemii au marcat istoria umanității. Cu ajutorul 

istoriei putem privi în perspectivă pandemiile precedente pentru a înțelege că nu 

suntem singurii care ne confruntăm cu astfel de evenimente așa cum bine spune un 

vechi proverb francez: Quand on se regarde on se desole, quand on se compare, on 

se console! (Când ne privim suntem dezolați, când ne comparăm ne consolăm!) 

      

 Printre marile pandemii cunoscute în istoria umanității se numără ciumele 

(pneumonică, transmisă de la om la om și bubonică, septicemică, transmisă prin 

intermediul puricilor) provocate de o bacterie infecțioasă, Yersinia pestis, prezentă 

la puricele șobolanilor. Informații despre epidemii și pandemii se regăsesc pe 

papirusuri egiptene, în Biblie sau în Avesta Persană. Învățăturile din Avesta s-au 

transmis oral și au fost consemnate în scris pe vremea Sasanizilor, în secolul al III-

lea d. Hr.. Această culegere de texte mitologice și religioase persane, a devenit 

cartea sfântă în Mazdeism și cuprindea cărțile sacre ale zoroastrianismului, fiind 

atribuită profetului iranian legendar Zarathustra. Pe lângă practicile medicale 

descrise, în Avesta există numeroase paragrafe care fac referire la igiena personală 

și publică a popoarelor iraniene încă din antichitate. Pentru aceste popoare, pe 
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lângă viață, cel mai de preț lucru pentru o persoană este puritatea. Pentru aceste 

societăți, spălarea corpului și a hainelor reprezentau o datorie religioasă și socială. 

În aceste texte sacre au fost descoperite primele paragrafe despre carantina 

pacienților contagioși și distrugerea hainelor acestora, iar aerul curat și lumina erau 

considerate purificatori naturali. 

 Prima pandemie documentată în istorie este ciuma de la Atena din 430 î. Hr. 

Cercetările mai recente au ajuns la concluzia că ar fi fost vorba de o febră tifoidă. 

Originea acestei boli ar fi fost în Etiopia și a ajuns la Atena prin intermediul căilor 

comerciale care traversau Egiptul și Libia. Această pandemie a cuprins Atena în 

timpul Războiului Peloponesiac, în momentul în care cetatea era asediată de Sparta. 

Istoricii au estimat că o treime din populația cetății ar fi murit din cauza bolii, lucru 

care a accelerat și declinul Atenei. Istoricul Tucidide, atins el însuși de boală, o 

descrie ca manifestându-se prin febră intensă, diaree, roșeață și convulsii. 

 Un alt episod pandemic este cunoscut în istorie sub numele de Ciuma 

antonină (166 - 189 d. Hr.) care s-a datorat variolei și care a debutat în 165 d. Hr. în 

Mesopotamia, în timpul luptelor cu parții, apoi a atins Roma în mai puțin de un an 

de zile. Numele acestei epidemii derivă de la dinastia Antoninilor din care făcea 

parte împăratul Marc-Aureliu care domnea la data respectivă în Imperiul Roman. 

Ciuma lui Iustinian a fost repertoriată pentru secolele VI - VIII, purtând numele 

împăratului Iustinian care se afla la conducerea Imperiului Bizantin. Conform 

surselor scrise, această pandemie își avea originea în Egipt, iar schimburile 

comerciale au fost vectorii de transmitere în principalele porturi europene. O nouă 

epidemie de ciumă apare în China în 1346. După ce produce un mare număr de 

victime este răspândită de trupele mongole ale Hoardei de Aur care asediau portul 

genovez Caffaz la Marea Neagră. Pentru prima dată este folosită „arma biologică” 

în istorie. Cum nu reușeau să cucerească orașul, mongolii au început să catapulteze 

peste zidurile de apărare ale orașului cadavrele luptătorilor răpuși de ciumă. Hoarda 

de Aur a fost nevoită să se retragă, însă genovezii au început să călătorească, 

propagând astfel ciuma în Africa de Nord, apoi în Italia și Franța, iar din marile 

porturi, boala s-a răspândit în toată Europa. 
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            Denumită și Marea Ciumă, boala se manifesta prin oribile bube negre 

(inflamații ale ganglionilor limfatici) și a provocat în Europa între 25 și 40 milioane 

de decese, aproximativ un sfert din populația sa în epoca respectivă. 

 Ciuma este endemică, iar registrele bisericilor păstrează mărturii despre 

înmormântările colective, despre criza de lumânări și despre dispariția forței de 

muncă care împiedica finalizarea construcțiilor la marile catedrale. 

             

 În imaginarul colectiv, această Moarte Neagră era reprezentată pe un 

monstru, iar în simbolistica medievală, acest tip de animal transgresează mai multe 

categorii: avea coadă de șarpe, corp de patruped și aripi de pasăre. În tabloul 

pictorului elvețian Arnold Bockln, Ciuma, această imagine înfiorătoare încă este 

prezentă în 1898. Reprezentarea morții oarbe și înspăimântătoare se regăsește în 

dansurile macabre. Într-o societate dominată de inegalități sociale, moartea este 

„democratică”, toți sunt egali în fața ei, de la rege până la tăietorul de piatră. 

 

 În acest context are loc și o schimbare de atitudine față de pisică. În 

Antichitate și în Evul mediu timpuriu, acest animal nu era iubit în Europa și nu era 

acceptat în locuințe. În momentul în care ciuma începe să facă ravagii la mijlocul 

secolului al XIV-lea, pisica începe să fie considerată un vânător eficient împotriva 
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șobolanilor și nu numai că i se permite accesul în casă, dar este instalată lângă foc, 

unde se adună întreaga familie de regulă. 

 La imaginea morții în cadrul dansului macabru se adaugă imaginea 

doctorului de ciumă care va deveni familiară începând cu secolul al XVI-lea. 

Îmbrăcat ermetic și uns cu ulei în întregime, costumul îl proteja. Masca cu cioc era 

prevăzută cu un amestec de cimbru, de cuișoare și petale de trandafir pentru a filtra 

aerul și a îndepărta mirosurile neplăcute, dar mecanismul contaminării rămâne un 

mister mai mult de cinci sute de ani. Ultimul val de ciumă a avut loc la Marsilia în 

1722. 

               

Călătorind în istorie, putem constata că frica este un sentiment profund, 

natural, dar și un fenomen cultural. Prin intermediul artei, frica devine o parte a 

unui discurs care oferă răspunsuri în societate. Astfel ne imagini ne ajută să 

înțelegem maniera în care oamenii au răspuns de-a lungul timpului amenințărilor 

provocate de pandemii. Pandemiile care au traversat istoria au fost 

înspăimântătoare, au răspândit frica, dar au adus speranţă şi progres. 
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PROIECTE EDUCATIVE 

 
Activitatea educativă școlară și extrașcolară 

An școlar 2021 - 2022 

Consilier educativ, profesor Loredana MITREA 

 

În anul școlar 2021 - 2022, activitatea educativă a continuat să fie afectată 

de contextul pandemic, ceea ce a însemnat reducerea ei pentru primul semestru al 

anului școlar 2021 - 2022 și primele două luni ale semestrului al II-lea. Au putut 

avea loc întrunirea comisiei diriginților-numirea responsabililor, întocmirea 

proiectărilor anuale și semestriale a activității de consiliere și orientare. Acestea au 

fost completate prin organizarea și funcționarea Consiliului Școlar al  Elevilor si a 

Consiliului Reprezentativ al Părinților. 

Activitatea extrașcolară a însemnat derularea unor proiecte, concursuri și 

acțiuni informative/de consiliere, la care s-au adăugat o serie de parteneriate și 

campanii informative, formative sau de voluntariat, unele organizate în sistem 

online. Din momentul întoarcerii elevilor la școala fizică, activitățile s-au putut 

relua. 

Împlinirea a 152 de ani de atestare documentară a Colegiului Național 

„Petru Rareș” a adus multe proiecte care s-au putut organiza la școală, fizic, într-

un format mult dorit de organizatori și participanți. Evenimentul, a reunit activități 

concepute de echipa managerială și de cadre didactice ale Colegiului, dar și acțiuni 

coordonate de Consiliul Școlar al Elevilor, de foști absolvenți ori de Asociația de 

Părinți „Petru Rareș”. Dintre acestea: depunere de coroane la Cimitirul Eroilor în 

cinstea fondatorilor C.N.P.R.; defilare cu torțe; simpozionul de Educație Fizică 

„Vladimir Lașcu”; expoziții,  lansări de carte, ateliere creative și interactive, 

concursuri; Ziua internațională a profesorului de franceză – invitat profesorul 

Hugues Denisot: ateliere de teatru și artă plastică pentru elevi, atelier de formare 

pentru cadrele didactice (integrarea teoriei inteligențelor multiple în învățarea 

limbilor străine) și conferința internațională despre utilizarea filmului în predare;  

concursul de istorie „File de istorie” - a X-a ediţie, cu tematică legată de istoria 

oraşului Piatra-Neamţ, a Colegiului Naţional „Petru Rareş”, de personalităţi 

istorice ale liceului și Simpozionul Județean de Istorie. Calitatea activităților, 

implicarea participanților, renumele invitaților au făcut ca această importantă 

sărbătoare a C.N.P.R. să-și păstreze impactul în comunitate și să atragă 

participarea elevilor, dar și a cadrelor didactice.  
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Proiectul de înfrățire franco-român a continuat și în anul școlar 2021 - 2022 

când cele două instituții partenere, Colegiul Național „Petru Rareș” și Liceul 

„Saint-Exupéry” din Saint-Raphaël, Franța au desfășurat activități comune prin 

intermediul platformei e-Twinning. Proiectul „L’Europe en spectacle” s-a bucurat 

de succes în rândul elevilor participanți. În cadrul aceluiași proiect, în luna mai 

2022, doi reprezentanți ai Lectoratului francez al Universității „Al. I. Cuza” din Iași 

au susținut ateliere cu elevi de nivel A1, A2 și B1: jocuri de relaționare, 

improvizație teatrală și exersarea pronunției în limba franceză, descoperire și 

exploatare a benzii desenate, atelier de vrăjitorie în banda desenată; 

Ca și continuare a acreditării Erasmus+ obținută în anul școlar precedent, 

Colegiul Național „Petru Rareș” a derulat activități în cadrul proiectului 

Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009135, Acțiunea - cheie 1- Mobilitatea  

persoanelor în scopul învățării. Cinci cadre didactice de specializări diferite au 

urmat cursuri de „learning design” pentru adaptarea la nevoile digitale actuale ale 

elevilor. 

La nivelul acțiunilor informative/formative de educație juridică, financiară, 

cetățenească și de sănătate,  C.N.P.R. a colaborat cu instituții de profil de la nivelul 

municipiului, realizându-se câteva sesiuni educative de mare interes pentru elevii 

noștri și au contribuit la formarea lor în aceste domenii importante. Dintre acestea 

amintim întâlnirile cu avocați, în cadrul proiectului național „Fii avocat în școala 

ta” și proiectul „Învață să salvezi o viață!”, în colaborare cu ISU Neamț, la care au 

participat elevii claselor a XI-a și a XII-a. În plus, echipe de profesioniști din cadrul 

Agenției Naționale Antidrog au interacționat cu elevii C.N.P.R. cu scopul de a-i 

informa asupra riscurilor consumului de substanțe periculoase.  

În aceeași direcție, un grup de 30 de elevi de clasa a IX-a a fost prezent la 

evenimentul intitulat „Agora locală, conexiuni europene - Ziua Porților Deschise”, 

vineri, 1 octombrie 2021, în curtea sediului central al Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Nord-Est, din Piatra Neamț. Evenimentul a cuprins vizita 

reprezentanților publicului tânăr și prezentarea activității și rolului proiectului 

EUROPE DIRECT în comunitatea locală, dar și o activitate în aer liber, de căutare 

de comori cu scopul promovării multilingvismului și multiculturalității, a valorilor 

cetățeniei europene. Iar Ziua Europei a fost celebrată la Luxembourg prin 

participarea echipei NEVES, coordonată de director Oniciuc Grigoruță, la Ziua 

Europeană a Tineretului. De altfel, Colegiul Național „Petru Rareș” a obținut, în 

luna mai 2022 titlul de „Școală Europeană”, ca urmare firească a deschiderii 

instituției noastre către colaborări cu instituții din spațiul european.  

O componentă deosebită a activității educative școlare a fost constituită de 

Consiliul Școlar al Elevilor C.N.P.R. (președinte - Verdeanu Mircea, 

vicepreședinți - Sturzu-Cosma Smaranda și Bărbieru Tudor, secretar - Irimia 

Bianca). Aceștia au reușit organizarea și popularizarea printre elevii C.N.P.R. a 

unor manifestări locale, județene și chiar naționale sau internaționale. În acest sens, 
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trebuie notată implicarea elevilor coordonați de CȘE în desfășurarea Balului 

Rățuștelor și a Balului Bobocilor, în activitățile organizate cu ocazia sărbătoririi 

celor 152 de ani de C.N.P.R., a tradiționalei serbări de Crăciun, dar și în derularea 

Zilelor Porților Deschise la C.N.P.R..  

În cadrul acestui eveniment dedicat elevilor de clasa a VIII-a din 

comunitatea nemțeană, oaspeții au avut ocazia să interacționeze, timp de două zile,  

cu elevii și cadrele didactice în cadrul unor ateliere/lecții, să afle informații 

prețioase despre oferta educațională a C.N.P.R. și să cunoască multe dintre 

proiectele de succes ale liceului gazdă. Noutatea a fost constituită de includerea 

Colegiului Național „Petru Rareș” în Noaptea Albă a Muzeelor.  Sălile de clasă 

au fost amenajate pentru a evoca Sala Medievală, Spitalul Crucii Roșii din Primul 

Război Mondial, Sala Fondatorilor și Sala Neves - echipa astronomilor medaliați 

cu aur în SUA. 

În privința proiectelor de voluntariat, acestea au constituit o preocupare 

permanentă a liceenilor și cadrelor didactice. Dorința de a-și ajuta semenii a 

determinat implicarea în multe astfel de acțiuni, în urma cărora au fost colectate 

cărți, haine, jucării sau obiecte de necesitate imediată pentru diferite categorii de 

persoane defavorizate. Amintim proiectul de voluntariat în parteneriat cu 

Ambasada Statelor Unite ale Americii în România și American Councils for 

International Education - 4/4 Pentru Prieteni. Clasele a X-a B și a XI-a B au derulat 

acțiuni intitulate „Salvăm bunicii!” și  „Caravana Poveștilor” orientate către două 

categorii de persoane vulnerabile: bătrânii comunității și copiii internați în secția de 

Pediatrie a Spitalului Județean Neamț; 

Un capitol separat al activităților extracurriculare îl reprezentau în anii 

precedenți săptămâna ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI 

BUN. Deși a fost așteptată de elevi, aceasta nu a mai avut loc, din cauza 

modificării structurii anului școlar 2021 - 2022. 

 

„Fii avocat în școala ta” – Ediția I 

Avocat Mirela Liusiana MERLUȘCĂ,  
Coordonator Proiect „Fii Avocat în Școala Ta”, Baroul Neamț  

Profesor dr. Teodor NEGRU 

 

Proiectul național „Fii avocat în școala ta!” (FAST), este un proiect de 

educație juridică, finanțat și implementat de Uniunea Națională a Barourilor din 

România, în scopul familiarizării elevilor din învățământul gimnazial și liceal, cu 

informații și noțiuni juridice de bază despre răspunderea civilă și penală. Prima 

etapă a proiectului s-a desfășurat în perioada 15 martie 2022-15 iunie 2022, pentru 



C.N. Petru Rareș  

 

 

258 

elevii claselor a IX-a, a X-a, și a XI-a, din Colegiul Național „Petru Rareș”, 

Piatra-Neamț. Avocații voluntari din cadrul Baroului Neamț au prezentat temele 

din proiect, oferind nu doar suport teoretic, ci și exemple din cazuistica curentă.  

Activitățile de educație juridică au fost structurate pe 5 teme: 

Tema nr.1: „Fii avocat în școala ta!” Mic ghid de orientare 

profesională. Această temă a avut ca obiectiv specific cunoașterea modului de 

organizare a activității judiciare în România și a rolurilor principalilor „actori” 

implicați în sistemul de justiție din Romania (magistrați, avocați, notari publici, 

executori judecătoreşti, consilieri juridici etc.), cu mențiuni privind caracteristici  

ale exercitării principalelor profesii juridice. Informațiile oferite s-au referit si la  

principiile mari ale dreptului, la sistemul de justiție din Romania și la ierarhizarea 

instanțelor de judecată, cu exemple privind cauzele civile și penale judecate de 

instanțele de diferite grade. 

Tema nr.2  „Libertatea mea se termină unde începe libertatea ta” Ce 

înseamnă să fii liber? Despre bullying și alte agresiuni – a avut ca scop 

înțelegerea de către elevi a limitelor libertății proprii și cunoașterea consecințelor 

juridice civile și/sau penale ale bullying-ului, având in vedere si  Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1¹), art. 56¹ şi ale pct. 6¹ din 

anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică–

bullying, aprobate prin Ordinul de Ministru nr.4343/27.05.2020.Tema este axată pe 

fenomenul bullying, ca fenomen social, prezentându-se noțiunea de bullying, 

caracteristici și condiții pentru ca o situație să fie încadrată în acest fenomen, tipuri 

de bullying, efecte sociale și juridice, modalități de eliminare, cât și diferite tipuri 

de infracțiuni care derivă din fenomenul bullying. 

Tema nr.3 „Fii COOL, fără să fii penal !” Infracțiuni de violență. 

Infracțiuni contra patrimoniului. Tema si-a propus sa aducă în atenția elevilor  

modul în care sunt reglementate infracțiunile de violență și infracțiunile contra 

patrimoniului, cât și consecințele penale și civile ale săvârșirii unor astfel de 

infracțiuni. În cadrul acestei teme, s-au analizat  aspecte teoretice ale noțiunii de 

violență, cauze care pot duce la săvârșirea acestor infracțiuni și cum pot fi ele 

prevenite. De asemenea, s-a analizat conținutul infracțiunii, condițiile cerute de 

lege pentru ca o faptă să fie considerată infracțiune și distincția de faptele ilicite din 

dreptul civil. Prin exemple practice și spețe de caz s-au descris infracțiunile contra 

integrității corporale sau sănătății, aceasta categorie incluzând și infracțiunea de 

„Rele tratamente aplicate minorilor”, infracțiunile contra vieții, cât și infracțiunile 

contra patrimoniului (S-au prezentat noțiuni despre infracțiunile de Furt, Tâlhărie, 

Însușirea bunului găsit, Abuz de încredere). 

Tema 4 „Fii COOL, fără să fii penal !” Infracțiunile legate de droguri. 

Libertatea și integritatea sexuală -  a avut ca scop principal cunoașterea riscurilor 

privind deținerea, consumul și traficul de droguri, faptele incriminate de lege în 
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acest domeniu, precum și modalizarea  în care statul apără libertatea și integritatea 

sexuală a fiecărui cetățean. Au fost prezentate noțiuni generale despre droguri și 

alte diferite categorii de substanțe interzise, consecințe sociale, medicale, fizice și 

psihice, cât și consecințele juridice ale consumului de droguri, incriminarea legală 

privind traficul și consumul de droguri, cât și infracțiunile privitoare la viața 

sexuală, cu referire în special la cele privind minorii, incriminare, consecințe 

sociale, psihice si juridice.  

Tema 5  „Fii COOL, fără să fii penal !” Infracțiuni informatice – 

Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice. 

Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice. În 

cadrul acestei teme s-au atins aspecte juridice din sfera infracțiunilor privind 

criminalitatea cibernetică: noțiuni și evoluție, fapte penale recent apărute datorită 

revoluției tehnologice a acestui secol, sancțiuni și efecte. Prin exemple practice și 

spețe de caz diferitele tipuri de infracțiuni cibernetice - forme și caracteristici, 

condiții, consecințe sociale și juridice - au fost aduse la cunoștința elevilor. (S-au 

prezentat noțiuni despre următoarele infracțiuni: Accesul ilegal la un sistem 

informatic. Frauda informatică, Alterarea integrității datelor informatice, Transfer 

neautorizat de date informatice, Interceptarea ilegală a unei transmisii de date 

informatice; Perturbarea funcționării sistemelor informatice; Operațiuni ilegale cu 

dispozitive sau programe informatice). 

Activitățile de educație juridică, din cadrul proiectului FAST, vor continua 

în anul școlar 2022 - 2023, cu a doua ediție a proiectului, în care vor fi aduse în 

discuție noi teme de dezbatere.  
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Masivul Ceahlău - perspective, conexiuni 

Profesor Sonia IACOBAN 
Profesor Adina BURSUC 

Profesor Raluca RUSU 

      

De la fereastra C.N.P.R., Ceahlăul pare a fi un portal către o altă 

dimensiune. Apare ca un element de referință și o sursă de semnificații, are o 

configurație a biodiversității și o valoare simbolistică, iar ecoul îl percepem ca pe o 

chemare.   

      Cu originea în paleolitic, Ceahlăul si-a dobândit, în primul rând, titlul de 

„Munte sfânt al dacilor-Kogaionon” și de asemenea, este știut drept „Muntele 

rugăciunii” si al păstoritului. Numele „Ceahlău” apare în documente din vremea lui 

Ștefan Cel Mare (sec. XV) Ștefan Tomșa si Miron Barnovschi (sec. XVII ).  

Ce înseamnă Ceahlău?  

      Aflăm din cartea Dr.Gheorghe Iacomi „Cărări in Ceahlău” că există mai 

multe variante: vultur sau vârfuri înalte „ciclău – ceahlău” sau pion care înseamnă 

„stâlp, coloană a cerului” (dar cei mai mulți împărtășesc prima variantă). Masivul 

Ceahlău se dezvăluie ca o fortăreață naturală, ca un „mare si impresionant muzeu în 

aer liber” unde exponatele poartă cu ele o poveste, sub formă de legendă: Piatra 

lăcrimată, Butu si Ana, Polițele cu Crini si multe altele.  

      Dimitrie Cantemir relatează că „cel mai înalt dintre munți este Ceahlăul, 

care dacă ar fi intrat in basmele celor vechi, ar fi tot atât de vestit ca și Olimpul, 

Pindul și Pelias”.  Așadar, istoria, spiritualitatea, legenda, misterul definesc pe 

deplin Ceahlăul - Olimpul Moldovei. 

      De remarcat că primul adăpost turistic pe munte s-a realizat in anul 1835 

pentru domnitorul Mihail Sturdza și primele cabane Dochia, Măcărescu s-au ridicat 

in perioada interbelică. Admirăm peisaje de basm in vechi cărți poștale dar și in 

recente fotografii. Cuvintele lui Adrian Păunescu încununează admirația pentru 

munte „Ceahlăul este locul unde Soarele sărută pe frunte planeta”. 

      Încă de la începutul secolului 20, în cadrul Colegiului Național „Petru 

Rareş” s-au organizat diferite excursii pe Masivul Ceahlău, Muntele sfânt din 

inima Moldovei. Anuarul din anii 1933 – 1934, descrie cel mai bine traseul de la 

Durău până  în vârful muntelui („În sfârșit iată-ne pe vârful cel mai înalt al acestor 

munți, la o înălțime considerabilă deasupra mării”). 

      De asemenea, ne este prezentată si contribuția cercetașilor „Ceahlău”, de 

sub conducerea domnului profesor N. Pașcu, ce a constat în promovarea frumuseții 

naturii. Așadar, puterea tradiției, dorința de cunoaștere și de aventură a reprezentat 

punctul de plecare În demararea proiectului „Masivul ceahlău – perspective, 
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conexiuni” în colaborare cu clubul Ecoturistic „Dr. Gh. Iacomi”. (octombrie 2021 -

octombrie 2022). 

      Recunoscând importanța demersului, echipa de proiect a fondat o strategie 

de lucru, a trasat țintele de atins și a propus un calendar de activități. Obiectivele 

proiectului de cooperare se structurează pe următoarele direcții: dezvoltarea 

abilităților de studiu, cercetare și comunicare ale elevilor implicați, stimularea 

colectivității, elaborarea unui proiect de documentare și informare privind 

activitatea de voluntariat; dobândirea experienței de vieți și sprijinirea educației în 

toate formele ei; înțelegerea schimbărilor din societatea actuală; eficientizare 

educației și formării prin activități practice și cultivarea unei motivații pozitive și a 

unei atitudini corecte față de muncă și natură, importanța implicării în viața 

comunității. 

      Ziua școlii (27.11.2021) a fost un bun prilej pentru lansarea și aprofundarea 

proiectului și pentru întâlnirea cu membrii clubului „Dr. Gh. Iacomi”. La scurt 

timp, Ziua internațională a muntelui” a fost mascată printr-un exercițiu de bună 

practică - viziunea materialului. „Munți curați”, realizat de Tinca Andrei de la clasa 

a X a F în februarie 2022 in sala de sport a C.N.P.R., Acțiunea cu partenerii noștri 

acolo mi-a evidențiat aspecte care țin de echipamentul necesar de mers pe munte și 

elevii au aflat alte informații utile în perspectiva ascensiunii. 

      În paralel în cadrul atelierelor de lucru s-au conturat unele produse ale 

proiectului: desene ce evocă muntele, sloganul „Îmbrățișează natura… Descoperă 

Ceahlăul!”, pliante, diplome, tricouri personalizate, descrierea traseelor turistice, 

orientare pe hartă, documentare și informare, jurnal video, film documentar, 

expoziție virtuală, minicatalog flora zonei Ceahlău. 

      De remarcat implicarea elevilor: Parnic Andreea, Șoldan Delia, Nistor 

Mirabela, Agavriloaei Cosmin, Tincă Andrei, Simionescu Fabian, clasa a X-a F, 

Alicia Bîrsan, clasa a XI-a F, Mircea Verdeanu, clasa a XI-a A, colaborarea cu 

CȘE, sprijinul oferit de doamna bibliotecară Popa Elena și susținerea venită din 

partea studentului  Robert Băltog.  

      Deopotrivă, într-un efort comun, elevi, profesori, membri ai Clubului 

„Iacomi” au participat la două acțiuni încărcate de vitalitate, bucurie, speranță, 

armonie: drumeția pe Cernegura (mai 2022) și excursia tematică pe Ceahlău (4-5 

iunie 2022). Amintim tinerii temerari care au luat cu asalt muntele și l-au cucerit. 

De asemenea, în realizarea cu succes a calendarului proiectului, am beneficiat de 

concursul și priceperea oamenilor „Iacomi”: Marin Gabriel, Nicoară Petru, 

Gherghel Florentina, Rusu Irina, Amarinei Florin, Ursu Daniela.  

      Acum un secol și jumătate J. Ruskin spunea că „natura pictează pentru noi, 

zi de zi, imagini de o infinită frumusețe ... numai să avem ochi să le vedem” și NOI 

transmitem mesajul „...să îmbrățișăm natura cu privirea, cu gândul, cu bunătatea 

noastră”. Întoarcem fața spre fereastra C.N.P.R. ... de acolo am plecat într-o 

călătorie fără egal, dar povestea poate continua. 
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ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

 

Bucuria de a merge cu colegii în excursie 

Eleva Ioana-Amalia ONIGA, clasa a X-a B 
Eleva Teodora ȚEPEȘ-ONEA, clasa a X-a B 

 

Excursiile şcolare oferă elevilor şansa de a scăpa de rutină şi de a vizita 

locuri despre care au învăţat la geografie, limba română, istorie, ele venind în 

completarea experienţei educaţionale. Pe lână scopul educativ pe care excursiile îl 

au, este de necontestat și efectul asupra îmbunătățirii relațiilor interpersonlale dintr-

un colectiv, în cazul nostru colectivul clasei a X-a B.  

Am decis împreună cu doamna dirigintă, Monica Costea, să vizităm pe 

parcursul a celor două zile de excursie Muzeul Oului din Vama, care este cel mai 

mare muzeu de acest gen din România, fiind unic prin modul de organizare şi prin 

valoarea exponatelor. Muzeul reuneşte peste 11.000 de ouă, atât din Bucovina, cât 

şi ouă de pe toate meridianele lumii. Dintre acestea, aproximativ 3500 de ouă de 

diverse dimensiuni, lucrate în tehnici şi stiluri diferite, provin din 82 de ţări de pe 

toate cele 5 continente. Datorită acestei vizite în care am avut prilejul să 

descoperim împreună o nouă față a culturii și tradițiilor românești, și nu numai, la 

parcul de aventuri în care ne-am întrecut în calități sportive și neuitând de seara 

petrecută împreună la pensiune, jucând jocuri de societate și ascultând muzică, toți 

am avut prilejul să aflăm despre pasiunile și preferințele colegilor, care, într-un 

mediu strict educativ nu ar fi dezvăluite.  

Alexandra afirmă că: ,,Deși nu am avut numeroase obiective culturale, din 

această excursie am învățat lucruri noi, despre tradițiile noastre, dar cel mai mult 

ne-a ajutat să devenim uniți, ca și colectiv.” 

Pentru noi, prilejul de a petrece momente de neuitat împreună, de a învăța și 

de a ne dezvolta în afara sălii de clasă vor rămâne cel mai mare plus care putea fi 

adus de ieșire. Consolidarea clasei ne-a influențat și colaborările școlare și ne 

motivează să fim din ce mai eficienți și uniți.  

Și Andreea susține că: ,,Excursiile școlare vor fi întotdeauna pentru elevi  

un prilej de îmbogățire a culturii generale, de cunoaștere a colectivului și 

autocunoaștere. Prin activitățile recreative, cum una reprezentativă pentru noi a 

fost escaladatul in “Aventura Parc” din Gura Humorului, fiecare și-a pus in 

valoare abilitățile și totodată a fost o experiență care ne-a permis să vedem 

abilitățile și talentele colegilor ce nu pot fi vizibile în timpul programului școlar. 

Astfel, am aflat care dintre noi au spirite de aventurieri și caută adrenalină, câți au 
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un echilibru bun, o capacitate rapida de adaptare și rezistentă fizică în timp ce ne 

susțineam unii pe alții în finalizarea traseelor.” 

Mey a observat că înainte de această excursie, întregul colectiv se simțea 

detașat: ,,Era ușor de resimțit rigiditatea dată de perioada lungă petrecută în 

mediul online sau cu măștile sanitare. În schimb, excursia, mai ales ca eveniment 

recreativ, ne-a adus împreună, și, împărtășind povești și idei, am găsit teritoriu 

comun în toate diferențele noastre. Am văzut că indiferent de statutul sau 

atitudinea fiecăruia, noi toți eram, în esență, niște adolescenți ce căutau înțelegere, 

validare și, nu în ultimul rând, drumul propriu. Astfel că am dezvoltat mult mai 

mult respect unii pentru ceilalți, iar orice tip de conflict existase în trecut părea 

a se fi rezolvat. ” 

 

 

 

 

 

 



C.N. Petru Rareș  

 

 

264 

Ceahlău Express 

Eleva Teodora ACOZMEI, clasa a IX-a F  
Eleva Iustina GRASU, clasa a IX-a F 

Elev Ștefan MĂRIUȚA, clasa a IX-a F 
Eleva Ariana ROTARU, clasa a IX-a F 

Eleva Andreea TIREAN, clasa a IX-a F 

 

Dacă vi s-a întâmplat vreodată să mergeți pe Ceahlău și să nu vă prindă 

ploaia, atunci degeaba ați fost. Neapărat trebuie experimentată această aventură. 

Garantăm că e de neuitat acest întreg bagaj de momente și schițe, încărcat cu sute 

de întâmplări năstrușnice și incredibile. 

Am fi putut alege un traseu mai ușor, însă îndrumătorii noștri, echipa CET 

Iacomi, ne-au sugerat să urmăm unul mai dificil și mai complex, care a adus un 

plus experienței noastre, făcându-ne să ne depășim limitele. 

Considerăm că ploaia a fost necesară pentru atmosfera creată, cu atât mai 

mult a crescut adrenalina și pofta de viață în noi, acea dorință arzătoare de a vedea 

ce urmează după și de a ajunge cât mai repede în vârf. A fost despre răbdare, 

adaptare și gestionarea unei situații de tip criză. 

De multe ori ne obosim să planificăm noi totul, să facem în așa fel încât să 

fim noi creatorii și să organizăm lucrurile după bunul nostru plac, dar realitatea ne 

arată de fiecare dată că nu e tocmai așa; automat raționalul iese din jocul realității. 

Aceste momente de maximă intensitate, respectiv spontane, aduc omului o 

pată de culoare în sufletul acestuia, emoția și trăirea fiind la un alt nivel. Nu ține de 

noi ca lucrurile să decurgă în vreun fel aparte, pur și simplu se întâmplă și atât. La 

fel și vremea în acest caz, o poate controla cineva? Răspunsul este simplu: sigur nu 

noi! 

Această aventură ne-a purtat de la agonie la extaz și invers, încât am ajuns 

să ne considerăm cu toții camarazi de front, urcând pe muntele vrăjit. Totul s-a 

petrecut așa cum trebuia să se întâmple; nu vedem vreo posibilă modificare în ceea 

ce privește întregul traseu parcurs de noi, exploratorii, temerarii și în final 

învingătorii. 

Condițiile optime s-au menținut doar pentru o scurtă perioadă de timp, în 

care putem spune că totul era obișnuit, nimic ieșit din comun, exact ce nouă ne 

lipsea. Dar totul s-a schimbat în momentul în care au apărut primele picături de 

ploaie. Odată cu ele, a început adevărata aventură la care speram cu toții. Ca în 

viață: când toate merg bine și frumos, parcă e prea de tot, dispare întregul farmec. 
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Da, vremea a îngreunat palpitantul nostru traseu, însă totodată ne-a dăruit 

cele mai frumoase și mai splendide peisaje. Datorită ghizilor noștri, Florentina, 

Florin, Daniela, Irina și Robert, am aflat și istoria drumului pe care l-am parcurs 

(drumul lui Baciu), legenda punctului „La morminte”, am admirat priveliștea de pe 

Căciula Dorobanțului (,,Furculița”), rafalele de ceață din jurul Pietrelor lui Baciu și 

spectaculoasa inimă de pe stânca Panaghia.  

Și ce dacă a plouat torențial, am avut apă în bocanci (sau în adidași, după 

caz),  dacă am căzut sau am alunecat, ne-am pătat și ne-am murdărit hainele, dacă 

am fost udați din cap până-n picioare? Ne-am simțit bine? DA. Asta e tot ce 

contează. Ploaia a făcut ca totul să fie mai special și mai frumos, altfel decât noi 

toți ne-am fi imaginat. 

După urcușul anevoios ale celor 523 de trepte, am ajuns victorioși pe Vârful 

Toaca (1904 m) unde este amplasată prima stație meteo din România, care a 

depistat norul radioactiv cauzat de explozia de la Cernobîl. Mai mult, am putut 

observa piscurile munților învăluiți de negură, fenomen supranumit ,,marea 

alpină”.   

În final, o spunem cu multă recunoștință și plăcere, că am repeta această 

experiență de neuitat peste ani, când ne vom revedea.  

Mulțumim Ceahlău, că ne-ai găzduit cu brațele deschise! Aventura nu se 

oprește aici... 
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Zilele porților deschise la C.N.P.R. 

Consilier educativ, profesor Loredana MITREA 

 

 După restricțiile pandemiei, întâlnirea elevilor din C.N.P.R. cu viitorii 

liceeni ai comunității a fost o explozie de entuziasm și descoperiri. Liceul centenar 

și-a deschis porțile timp de două zile, revelându-și istoria, prezentul, lăsând loc 

planurilor de viitor ale invitaților. 

 Încă de la prima oră, pe holul principal al Rareșului s-au adunat voluntarii, 

dornici de a împărtăși din energia și din spiritul ce definește viața din liceul lor. 

Ardeau de nerăbdarea de a povesti, de a arăta și altora că a fi elev la „Petru Rareș” 

înseamnă a descoperi mereu ceva nou și a trăi experiențe unice într-un cadru 

primitor, alături de oameni minunați. 

 Odată cu deschiderea efectivă a porților liceului, au răsărit zeci de perechi 

de ochi ce priveau cu interes încoace și încolo, încercând să ghicească secretele 

ascunse între zidurile albe.   

 

 Teritoriile Rareșului au fost cucerite, treptat, de interesul nestăvilit al 

elevilor de clasa a VIII-a. Rând pe rând, misterele laboratoarelor de științe au fost 

revelate (astronomie, chimie, biologie, fizică, informatică). Au urmat proiectele 

tradiționale ale școlii și echipele de succes care au cules premii importante în 

competiții de notorietate (trupa de teatru Teen-Act, proiectul de înfrățire cu liceul 

francez Saint-Exupéry, campionii Neves, SnakeTake și roboții lor impresionanți). 

Curioșii vizitatori au asistat pentru scurte momente și la ore, dar și la activități 
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practice de educație plastică sau de sport, ceea ce le-a întregit viziunea asupra 

liceului. 

  

  

  Însă cel mai mare succes l-a avut curtea interioară, martor tăcut al 

manifestărilor artistice ale liceenilor din C.N.P.R.. Aici, unii dintre cei mai talentați 

elevi ai Rareșului au organizat un mic concert rock și i-au antrenat pe oaspeți în 

jocuri și activități de creativitate sau de destindere. Cele două tabere au comunicat 

excelent, transformând parcursul într-o adevărată cursă a prieteniei, punctată de 

explicații clare, dar mai ales folositoare. 
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 Spre seară, în ciuda vremii capricioase, vizitatorii au putut asista la 

concertul rareșiștilor, spectacol special creat de niște voci care au trecut demult de 

porțile liceului și care au cucerit țara. 

 A doua zi a „Porților deschise” a permis cetățenilor orașului să viziteze 

liceul ca pe un muzeu, să retrăiască niște momente din istorie, mai precis acele 

perioade când Rareșul a fost fie școală de băieți, fie spital de campanie. Călătoria 

în timp a fost întregită de Sala Medievală, o pagină ilustrativă a vremurilor lui 

Ștefan cel Mare și Petru Rareş, dar și de un pas  în viitor, mai precis pe nava 

spațială creată de niște elevi fantastici ai C.N.P.R., numită Neves.  

 Cele două zile inedite s-au încheiat prin defilarea cu torțe a curtenilor lui 

Ștefan cel Mare care au inclus liceul din inima comunității într-un spațiu magic al 

poveștilor. La lăsarea serii, pe scările Rareșului, fiecare torță aprinsă a purtat către 

veacuri un mesaj de loialitate și de încredere. 
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VOLUNTARIAT 

 

Salvăm bunicii ! 
proiect de voluntariat, proiect educațional, 

exemplu de bună practică 

Profesor dr. Monica COSTEA 

 

Un eveniment din cadrul 4/4 PentruPrieteni, organizat în parteneriat cu 

Ambasada Statelor Unite în România și Consiliile Americane pentru Educație 

Internațională 

  „Întrebarea cea mai stringentă și importantă a vieții este: ce faci pentru 

ceilalți?”  (Dr. Martin Luther King Jr.) 

Dăruind, vei dobândi! (Nicolae Steinhardt) 

       

Coordonator: Prof. Dr. Monica Costea 

Voluntari: Elevii clasei a X-a B, 30 de persoane 

Scopul activității: 

Scopul acestui proiect de voluntariat a fost de a identifica în comunitatea 

din Piatra-Neamț și din împrejurimi bătrâni aflați într-o situație grea (financiară, 

socială, emoțională) și de a contribui la îmbunătățirea calității vieții lor. Prin 

activitățile noastre am dorit să le aducem puțină bucurie și să le facem viața mai 

ușoară. 

Descrierea proiectului 

I. Identificarea grupului-țintă – cazurile de risc  

Am pornit de la ideea de bunici ai lumii care nu mai au copii sau nepoți prin 

preajmă și sunt singuri, speriați, neputincioși și triști. Fiecare elev / voluntar a 

identificat un asemenea caz în zona unde stă (la bloc, pe scară, pe stradă, în cartier, 
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în sat), cu ajutorul adulților. După ce am identificat nevoile lor, am gândit activități 

pe care să le facem în sprijinul acestor persoane vârstnice aflate într-o situație de 

risc, activități care s-au  derulat pe o perioadă de două luni, martie și aprilie 2022, 

până la sărbătorile pascale. 

II. Conștientizarea importanței legăturii dintre generații – nevoi 

emoționale 

Fiecare bunic are o poveste de viață impresionantă, fiecare este oglinda vie 

a unui trecut care a marcat nu doar destinul lui, ci și al perioadelor istorice care 

trebuie cunoscute de generația tânără. Numai ei mai sunt martorii unor vremuri pe 

care generația de azi nu le-a trăit, astfel având șansa de a le cunoaște. În consecință, 

este foarte important să stăm de vorbă cu ei, să le ascultăm istoriile, să învățăm de 

la ei experiența și înțelepciunea. Fiecare voluntar a mers de câteva ori la acești 

bătrâni pentru a comunica cu ei și pentru a-i ajuta, măcar puțin, în gospodărie. 

Încurajându-le gândurile, cuvintele, sentimentele, pe care adesea le-au ascuns, 

voluntarii le-au oferit ceea ce alții nu pot: atenție, respect, afecțiune. Acțiunile au 

fost îndeplinite de fiecare dintre  cei 30 de elevi ai clasei a X-a B  de la Colegiul 

Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț. 

III. O calitate mai bună a nivelului de trai – nevoi financiare 

Mulți dintre vârstnici se zbat într-un trai departe de a fi decent, într-un 

context economic din ce în ce mai greu după pandemie, inflație. De aceea am dorit 

să îi ajutăm printr-o colectă umanitară desfășurată timp de două zile în preajma 

sărbătorilor pascale, prin care am strâns alimente, haine, produse de primă 

necesitate. Activitatea a fost derulată cu sprijinul elevilor și al profesorilor din 

Colegiul Național „Petru Rareș” din Piatra-Neamț. 

Activități concrete, produsele proiectului, colaborări: 

 Crearea unei pagini a proiectului pe site-ul școlii unde elevii au pornit prin a 

scrie texte despre importanța vârstnicilor în comunitate. Ea poate fi 

consultată aici: https://www.cnpetrurares.ro/proiect-de-voluntariat-salvam-

bunicii/ 

Măcar câteva dintre minunatele lor gânduri merită selectate: 

Le sunt recunoscătoare bunicilor mei pentru cine sunt. Am fost crescută de 

oameni blânzi și  demni, de oameni iubitori și corecți, de oameni înțelepți și senini 

și știu că m-au crescut să fiu la fel. O consider o onoare să îi cunosc sau să îi fi 

cunoscut și prețuiesc toate amintirile pe care are le am alături de ei.  

(Am crescut ținându-mi de mână bunicul, de Țepeș-Onea Teodora) 

Cu siguranță fiecare dintre noi are cel puțin o poveste sau o frază de care 

ne reamintim tot timpul când ne gândim la bunicul sau bunica.  

https://www.cnpetrurares.ro/proiect-de-voluntariat-salvam-bunicii/
https://www.cnpetrurares.ro/proiect-de-voluntariat-salvam-bunicii/
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  Bunicii sunt și au fost dintotdeauna un cufăr nesfârșit de povești, o oglindă 

a generației trecute, dar și a amintirii că propriii părinți au fost și ei copii cândva. 

Ei au fost primii noștri povestitori, începând de la poveștile spuse înainte de 

culcare cărora nu le aflam niciodată sfârșitul și terminând cu amintirile din 

tinerețea lor ,pe care le știam pe de-a întregul, căci le auzisem de zeci de ori.  

De la bunica am învățat o rețetă aparte pe care nimeni nu reușea sa o facă 

la fel ca ea, deși știau cu toții ingredientele; iar de la bunicul am auzit cele mai 

ciudate întâmplări ale satului pe care nici în cartea “Amintiri din copilărie” a lui 

Creangă nu le-am regăsit. (Bunicii nu mor niciodată, de Florea Andreea Elena) 

Bunicii sunt cel mai mare ajutor pe care îl putem avea. Orice ar face, 

întotdeauna își vor ajuta nepoții, uneori până la epuizare. Așadar, dacă aveți 

bunici, nu mai așteptați nimic. Mergeți la ei și îmbrățișați-i sau dați-le un telefon, 

ascultați-le frământările și mulțumiți-le pentru tot ceea ce au făcut pentru voi. 

Fără eforturile lor nu existam nici noi, nici părinții noștri.(Bunica mea, de Paica 

Alexandra Andreea) 

 Concomitent, a fost creată și pagina de Facebook a proiectului unde elevii 

au prezentat gradual experiențele voluntariatului (martie, aprilie 2022) 

https://www.facebook.com/Salv%C4%83m-bunicii-100182789325281; 

 Petrecerea timpului cu un bătrân care are nevoie de atenția și grija unui 

om tânăr (martie, aprilie 2022) 

 

 Ateliere pentru a păstra vii tradițiile: dăruirea de mărțișoare și de ouă 

încondeiate făcute de elevi, cu prilejul sărbătorilor Mărțișorului și Paștelui 

(martie, aprilie 2022);   

 Realizarea unei expoziții de fotografie cu fotografii și poveștile fiecărui 

caz în parte, susținută de elevii clasei a X-a B pentru colegii lor din liceu/ 
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membri ai comunității locale, pentru a sensibiliza opinia publică privind 

greutățile acestor oameni care adesea sunt marginalizați; pentru vizibilitatea 

acestui produs am colaborat și cu mass-media. Mediatizarea acestei 

expoziții interactive (text, material video) poate fi consultată la următorul 

link: https://mesagerulneamt.ro/2022/04/video-imagini-si-actiuni-ale-

raresistilor-in-proiectul-salvam-bunicii/ 

     

Creațiile fotografice ale elevilor au fost reunite într-un portofoliu care va fi 

păstrat în Biblioteca Colegiului (aprilie 2022); 

 Organizarea unei colecte umanitare timp de două zile înainte de Paște în 

care am adunat produse de primă necesitate pentru vârstnici; am folosit 

rețelele sociale pentru a implica toți elevii Colegiului. Am colaborat cu 

Consiliul școlar al elevilor și cu ONG-ul „Încă o șansă” - Claudia Filip 

(aprilie 2022); 

 

 După derularea activităților am folosit o oră specială de dirigenție pentru a 

analiza modul în care ne-am implicat fiecare, impactul activității, feed-

back-ul în comunitate și alte idei de voluntariat.  
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Afișele activităților, realizate de eleva Neștian Maia Caterina din clasa a 

X-a B: 

          

 

Beneficiile activității 

Beneficiile activităților de voluntariat sunt multiple: dezvoltarea simțului 

civic, conștientizarea nevoilor celor din jur, bucuria de a dărui, dezvoltarea 

capacității de organizare, de lucru în echipă și certificări utile pentru dosarul 

personal / pregătirea C.V-ului pentru facultate.  

Dar cel mai profund rezultat al acestui proiect, ca și în cazul atâtor alte 

activități făcute împreună, a fost atmosfera de comuniune a întregii clase când se 

implică în activități extrașcolare, veselia și agitația energizantă a elevilor la toate 

evenimentele și, desigur, multele povești devenite amintiri prețioase de pus în 

cufărul memoriei anilor de liceu... 

 

Voluntariatul – o fereastră mereu deschisă 

către relații cu tineri sclipitori ! 

Eleva Andreea-Jasmine DASCĂLU, clasa a X-a A 

 

În experiența zilelor de îndrumare turistică a tinerilor talentați la 

matematică, veniți la Piatra Neamț pentru faza națională, am avut ocazia să 

interacționez cu ei și să analizez modul lor de percepție asupra celor mai 
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interesante aspecte ale vieții. Am gustat din plin experiențe unice, pe care probabil 

nu le-aș fi putut resimți vreodată. 

Persoanele „lipsite de umanitate” la prima vedere, s-au dovedit a fi mai 

sensibile și mai visătoare decât orice alți adolescenți.  De exemplu, am rămas 

plăcut cuprinsă să recunosc una dintre colegele mele de la planorism din Iași, ca un 

viitor strălucit matematician. Oricât de diferiți am fi, mereu există pasiuni care 

leagă oameni și dezvoltă relații oriunde. 

Modul lor de gândire, încrederea în sine, dar și planurile ferme de viitor 

sunt aspecte definitorii în comportamentul lor.  Implicați nu doar în matematică, 

dar constant atrași și în alte competiții naționale: fizică, chimie, geologie, 

alimentează spiritul lor competițional și perfecționare continuă ! 

 Setea lor de cunoaștere a zonei locale, a obiceiurilor noastre, a noilor relații 

inter-umane îmi rămâne un exemplu personal de urmat. Am descoperit astfel prin 

voluntariat un aspect uimitor: plăcerea de a face cunoștință cu tineri sclipitori. 

Cu deosebită considerație către ei și către o nouă Românie, 

Andreea-Jasmine Dascălu 

 

 

 

 

 


