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     CONSTANŢA  

            2013 

Spuma ţării la malul mării... 

 

„Şi îi contemplu ca la o debarcare”, spuse 

poetul. I-am contemplat şi noi, mirciştii,  mai mult 

matematicieni, fizicieni şi IT -işti  decât poeţi (dar şi cu 

imaginaţie lingvistică, după cum o demonstrează titlul 

de mai sus revelat Karlei şi Karinei Georgescu, 

colaboratoarele noastre, de veghetorul cuvintelor).   

I-am contemplat, deci, pe aceşti adolescenţi talentaţi, 

inteligenţi şi ambiţioşi, pentru a surprinde pasiunea în 

acţiune şi exerciţiul eficient al sensibilităţii. 

Străduindu-ne să fim cu adevărat in media res, ne-am 

racordat la entuziasmul, tensiunile şi speranţele lor. 

Îi felicităm pe toţi. 

 
                                  Redacţia 
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Festivitatea de deschidere  

şi urmările ei 
 

 

Aş fi vrut să încep aşa: „Pașii răsună solemn pe treptele de marmură ale măreţului 
edificiu universitar, prefaţând atmosfera festivă...” Dar, cum stilul ditirambic nu mă prinde 
deloc şi s-ar putea să vi se pară prăfuit, voi spune simplu: ne-am adunat în Aula Magna a 
Universităţii „Ovidius” din Constanţa pentru a ne regla ceasurile după aceeaşi oră. Sosiţi din 
toate zările României, unde ar fi putut trece mai adecvat la ora de vară olimpicii filologi decât 
la Constanţa? Dar, mai ales, la ora Olimpiadei Naţionale? Aşa că, sub cerul înstelat al sălii şi 
pe acordurile atât de sugestive ale „Conquest of Paradise”, cu toții au fost cuprinși de același 
hotărâtor sentiment: semnalul de start al nobilei lupte pentru locul I a fost dat.  

În Aula Magna au intrat duminică unii dintre cei mai talentaţi tineri români. 
Locvacitatea lor de excursionişti, entuziasmul de a revedea marea s -au temperat odată cu 

intonarea Imnului național, lăsând la vedere (adică în privire) frisonul competiţional. În ochi se 
citeau încordarea şi jocul trepidant al multelor impresii recente. Şi temerile. Şi speranţele. Şi 
încântarea de a fi aici şi acum. Toate emoţiile acestea dau naştere unei solemnităţi naturale 
care umple atmosfera şi care dă tonul. Tonul discursurilor, vreau să spun, al mesajelor  

încurajatoare transmise de oficialităţi și organizatori către cei ale căror gânduri erau îndreptate 
spre concursul de a doua zi, casă, camera de hotel, prieteni, Ovidius sau, poate, spre mare. 
  După, sala s-a întins toată, ca un arc detensionat: începea programul artistic. S -a 
zâmbit cu admirație când volanele rochiilor largi se roteau in paşi de vals, s-a oftat pe poezia lui 
Minulescu şi s-a tresărit la notele înalte ale unui vechi şlagăr. Momentul de închidere a 
festivităţilor a fost o  inspirată alegere, pentru că atunci când chipurile zâmbitoare ale copiilor „de 

generală” au umplut scena, frământările au fost uitate. Pasul dobrogean, întreținut de strigătele 
ritmate ale tinerilor dansatori, costumele albe, crestate de dungi albe, verzi și roşii, care au săltat 
neobosit, ne-au pus la unison respiraţia şi aplauzele.  

Timpul a început să curgă din nou şi Aula Magna s-a golit încet. Când coborau 
treptele de marmură, olimpicii se gândeau deja la urmări, sperând, cred, un singur lucru: ca 
aula aurie să îi reprimească, miercuri, cu laurii victoriei.  
 

Andreea DUREA  

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa 
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„Să scoatem din uitare rostirea românească” 
 

         Vorbitorii către ştiutori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspector şcolar general al I.Ş.J. Constanţa, prof. dr. RĂDUCU POPESCU  
 

Suntem gazda dumneavoastră în această perioadă minunată a 
anului, la începutul sezonului estival, şi suntem convinşi că fiecare elev 
îşi doreşte să participe la o fază naţională a unei olimpiade la Constanţa. 
Ne străduim să fim gazdele dumneavoastră bune, alături de Consiliul 
Judeţean, care ne-a sprijinit în acest demers, de Primăria Municipiului 
Constanţa şi de toţi profesorii şi directorii din judeţul Constanţa, ca şi 
alături de colegii noştri din Inspectoratul Judeţean Constanţa.  

Vă spun bun venit şi vă doresc mult succes. Ştiu că aţi muncit 
foarte mult şi vă felicit pentru tot ceea ce aţi făcut până acum. Ştiu că 
fiecare din dumneavoastră îşi doreşte să câştige şi este foarte bine. Sunt 
convins că cel mai bun va câştiga şi îmi doresc ca un număr cât mai   

mare dintre voi să revină la Constanţa: să revadă oraşul, să-şi revadă prietenii pe care şi i-a 
făcut aici... Le doresc succes tuturor participanţilor şi întregii echipe! 

 

Consilier al ministrului Educaţiei Naţionale, prof. STELIAN VICTOR FEDORCA  
 

Stimaţi colegi, stimaţi părinţi, dragi elevi, mâine începeţi 
competiţia! E o zi deosebită pentru voi şi sunt convins că veţi avea un 
rezultat pe măsura pregătirii voastre, pregătire la care au contribuit din 
plin (şi le mulţumesc, îi felicit şi le doresc să facă acelaşi lucru în 
continuare) profesorii şi părinţii voştri. Toţi sunteţi foarte buni; la finalul 
competiţiei, nu va fi vorba de învins sau învingător, ci de cel mai bine 
plasat. Cu cei mai bine plasaţi ne vom vedea în noiembrie, la premierea 
olimpicilor. Succes mâine! Va fi o zi grea, pentru că, din câte am înţeles, 
veţi avea probe şi dimineaţa şi după-amiaza; prin urmare... noaptea albă 
s-o lăsaţi pe altă dată. De asemenea, înţeleg că unii dintre voi se duc de 

aici la alte olimpiade, la fizică de exemplu, iar până la Satu Mare e cale lungă. Succes pentru 
ziua de mâine! Să fie o zi mai caldă; dacă nu e caldă, o s-o încălzim noi. Mulţumesc! 
 

Inspector general în M. E. N., lector univ. dr. ANCA DENISA PETRACHE 
 

Bun venit la Constanţa! Dat fiind faptul că este un context special astăzi, şi anume o 
sărbătoare foarte mare pentru creştinii catolici, încep prin a le ura un Paşte minunat elevilor şi 
colegilor noştri care se regăsesc în această sărbătoare. Cred că este de bun augur debutul nostru, 
pentru că se realizează într-un asemenea context deosebit, într-o asemenea zi deosebită. Pe de 
altă parte, mă bucur să ne regăsim aici, la malul mării. Cei care sunt în clasele mai mari îşi 
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amintesc cu certitudine, dacă au fost la Olimpiada Internaţională, că ne-
am mai întâlnit la malul mării în urmă cu trei ani. Este un spaţiu deosebit, 
un spaţiu care pentru noi, filologii mai mari, mai mici, mai iniţiaţi, mai 
puţin iniţiaţi, mai cu aplecare către ale scrisului, este întotdeauna un 
spaţiu cu o foarte puternică, o foarte mare densitate de inspiraţie. Nu 
trebuie să uităm de imaginea lui Ovidiu, emblematică pentru spaţiul în 
care ne aflăm. Cu certitudine, dacă aţi ajuns la hotel, aţi văzut şi marea 
şi aţi realizat că şi din această perspectivă debutăm sub auspicii bune.   

Mă bucur sincer că sunteţi aici. Vă rog să mă credeţi  pe cuvânt 
că în fiecare an când pregătim olimpiadele, trecem peste toate etapele 
care sunt mai anoste pentru voi, gândindu-ne la momentul când ne vom 

revedea la Olimpiada Naţională, gândindu-ne la lucrările pe care le veţi elabora la Naţională şi 
la modul în care veţi şti să demonstraţi că Olimpiada de Limbă şi Literatură Română este o 
una cu tradiţie, o olimpiadă care a fost întotdeauna în topul competiţiilor şcolare româneşti. 
Prin urmare, debutul de mâine al olimpiadei sper să vă găsească pe toţi şi într-o formă foarte 
bună şi doritori de a arăta celorlalţi ceea ce aţi acumulat în anii de liceu. Mult succes ! Miercuri 
seara, când vom realiza festivitatea de premiere, sper să vedem multe feţe zâmbitoare, 
încrezătoare în destinul lor şi în ceea ce înseamnă pentru fiecare lectura ca abilitate de viaţă.  
 

Preşedintele Comisiei Centrale a Olimpiadei, conf. univ.  dr. MIHAELA MIRON -

FULEA, Decanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Ovidius” din Constanţa  
 

Dragi elevi, prezenţa mea aici, astăzi, în faţa dumneavoastră, îmi 
impune, ca alocutor, asumarea a două roluri instituţionale. Astfel, ca decan 
al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, îmi 
revine bucuria de a vă transmite că facultatea şi universitatea noastră sunt 
onorate să fie gazda festivităţii de deschidere a Olimpiadei Naţionale de 
Limbă şi Literatură Română. De asemenea, ca preşedinte al Comisiei 
Centrale a Olimpiadei Naţionale, ţin să mulţumesc I.Ş.J. Constanţa şi M.E.N. 
pentru această nominalizare şi să vă asigur de întreaga mea 
responsabilizare şi implicare în desfăşurarea în condiţii de maxim 
profesionalism a activităţilor programate în zilele următoare.  

Permiteţi-mi acum, onorat auditoriu, să vă vorbesc dintr-o 
ipostază care mă defineşte şi care, de altfel, ne uneşte pe noi toţi cei prezenţi astăzi în această 
sală, şi anume aceea de filolog, adică de iubitori al logos -ului, acest princeps al gândirii, 
acoperind atât cuvântul cât şi raţiunea. De îndată ce discursul se lasă atins de nuanţele infinite 
ale înfiinţării într-o filologie, întâlnirea de astăzi începe să-şi arate adevăratul sens, iar el ne 
vorbeşte despre acţiunile conjuncte ale unor români de pretutindeni şi de aievea, de a pătrunde 
în dimensiunile intrinsece ale logos-ului românesc, pentru a-l înţelege şi a-l releva celorlalţi prin 
rostire, adică prin punere în rostul prim, în rostul bazic. 

Astăzi e, desigur, rândul nostru să scoatem din uitare rostirea românească. Şi ce alt 
context ar fi fost mai potrivit pentru un astfel de demers decât Olimpiada Naţională de Limbă şi 
Literatură Română? Să ne amintim împreună de Noica şi să-l auzim spunându-ne: „Ne este 
dat acum să participam cu virtuţile noastre la zidirea de necrezut a lumii de mâine şi iarăşi 
graiul nostru românesc va veni să spună că putem s-o facem.”. Dacă prin cuvânt infinitul se 
răsfrânge în finit, prin literatură ne dobândim suplimentul de infinire, depăşim integrator fiinţa 
pentru a smulge înţelesurile nepătrunse din uitare şi a le reda lumii ca rost românesc al fiinţei. 
Dacă, într-adevăr, comunicarea este, cum spunea Noica, cuminecare, atunci suntem datori să 
„cuminecăm” împreună despre locul limbii şi literaturii române în construirea valorilor culturale, 
în structurarea vieţii sociale şi în edificarea personalităţii.  

Permiteţi-mi, dragi elevi, să vă felicit pentru performanţa de a fi devenit adevăraţi templieri 
ai spiritualităţii româneşti. De asemenea, permiteţi-mi, distinşi dascăli de limba şi literatura română, 
să îmi exprim profundul respect pentru harul cu care le-aţi împărtăşit acestor elevi din adâncul 
rostirii româneşti. Vă doresc mult, mult succes!  

Declarăm deschisă faza naţională a Olimpiadei de Limbă şi Literatură Română, 2013! 
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Ei au făcut spectacol 

 

Elevii Liceului cu Program 
Sportiv din Constanţa ne-au uimit 
cu un moment de dans artistic, ce 
ne-a inspirat atât romantism, cât şi 
o graţie infinită. Greii ani de muncă 
erau perceptibili în plutirea fiecărui 
pas de vals de pe scenă. 
Profesionalismul şi dedicaţia au 
amuţit pentru câteva minute sala, 
atrăgând asupra lor până şi cele 
mai obosite priviri. Mişcarea 
fantezistă a rochiilor viu colorate şi 
muzica antrenantă au creat o 
atmosferă hipnotizantă. 

Iulia Panait, elevă a Colegiului 
Naţional „Mircea cel Bătrân”, a 
urcat pe scenă cu un moment 
emoţionant, care i-a reliefat 
calităţile teatrale. Pe lângă faptul 
că a prezentat festivitatea din Aula 
Magna alături de Muşat Mădălina, 
ne-a făcut şi să ne deschidem 
sufletul pentru a primi mesajul 
versurilor minulesciene. 

Apoi şi-a făcut apariţia pe 
scenă solista Andreea Olariu care 
se afla, parcă, într-un alt univers, 
trăind emoţia propriului cântec, 
emoţie pe care se pare însă că 
sala nu a simţit-o pe deplin. 

Prichindeii din Mihail 
Kogălniceanu ne-au picurat în 
suflet un strop de patriotism, 
dansând şi cântând, într-o 
secvenţă de folclor românesc. 
Pasiunea pentru arta populară 
este de admirat la vârsta lor, dacă 
ne gândim la ignoranţa de care 
dă dovadă generaţia nouă când 
vine vorba de recunoaşterea 
tradiţiilor. 

   

 Cristina CUCOANIŞ  
 

Colegiul Naţional  

„Mircea cel Bătrân”  
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Comisia Centrală a Olimpiadei de Limbă şi Literatură Română  
CONSTANŢA, 2013 

 

PREŞEDINTE 
Conf. univ. dr. Mihaela Miron - Fulea 
Decanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Ovidius” Constanţa 

PREŞEDINTE EXECUTIV  
Lector univ. dr. Anca Denisa Petrache 
Inspector general M.E.N. 

VICEPREŞEDINŢI 

Prof. gr. I, dr. Cristina Maria Ivan 
Inspector de specialitate, I.Ş.J. Constanţa 
Prof. gr. I Mihaela Niculae  
Inspector de specialitate, I.Ş.J. Constanţa 
Prof. gr. I (CN) Monica Halaszi 
C. N. „Liviu Rebreanu” Bistriţa 

SECRETARI 

Prof. gr. I, dr. Camelia Ciurescu 
C. N. „Mihai Eminescu” Constanţa 

Prof. gr. I, drd. Ana Ciobotaru 
C. N. Pedagogic „C.Brătescu”, Constanţa 
Prof. gr. I Laura Agapin 
CNEE/ ISMB 

 

Proba A 
 

1. Horia Corcheş 
prof. gr. I 
(CN) 

ISJ Cluj Coord. evaluare proba A 

2. Adriana Dudaş -Vasile  prof. gr. I, dr. ISJ. Caraş-Severin Coord. (clasa a IX-a ) 
3. Teodora Roşca prof. gr. I Bucureşti  evaluator 

4 Manuela Coţofan prof. gr. I. Iaşi evaluator 
5. Raluca Manea prof. gr.I, dr. ISJ Hunedoara evaluator 

6. Eleonora Bulboacă prof. gr. I. ISJ Suceava Coord. (clasa a X-a) 
7. Simona Manu prof. gr. I Iaşi evaluator 

8. Dan Pătraşcu prof. gr.I, dr. ISJ Buzău  evaluator 
9. Marcel Lucaciu prof. gr. I ISJ Sălaj evaluator 

10. Mihai Morar 
prof. gr. I, 
drd. 

ISJ Prahova Coord. (clasa a XI-a) 

11. Doina Marinov prof. gr. I ISJ Bacău evaluator 
12. Gabriela Costea prof. gr. I Constanţa evaluator 

13. Alina Tonea prof. gr. I Bistriţa evaluator 
14. Mihaela Cîrstea prof. gr. I, dr. ISM Bucureşti Coord. (clasa a XII-a) 

15. Ştefania Panea prof. gr. I Teleorman evaluator 
16. Ileana Popescu prof. gr. I, dr. Argeş evaluator 

17. Liliana Popescu prof. gr. I Dolj evaluator 
 

Proba B 
 

1. Marilena Lascăr prof. gr. I. Bucureşti Coord. evaluare proba B 

2. Eugenia Ioniţă prof. gr. I. ISJ Călăraşi Coord. (clasa a IX-a) 
3. Mirela Deneş prof. gr. I Bucureşti evaluator 

4. Georgeta Vasile prof. gr. I Ialomiţa evaluator 
5. Andreia Demeter prof. gr. I. Argeş Coord. (clasa a X-a) 

6. Camelia Săpoiu prof. gr. I, dr. Bucureşti evaluator 
7. Ramona Salak prof. gr. I ISJ Bistriţa-Năsăud  evaluator 

8. Monica Cristina Anisie prof. gr. I Bucureşti Coord. (clasa a XI-a) 
9. Veronica Marton prof. gr. I Bihor evaluator 

10. Iulia Pop prof. gr. I, dr. Cluj evaluator 
11. Mihaela Trifu prof. gr. I, dr. Bucureşti Coord. (clasa a XII-a) 

12. 
Manuela-Corina 
Stîngă 

prof. gr. I Harghita evaluator 

13. Zinaida Tărcatu  prof. gr. I. ISJ Tulcea evaluator 
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Misiune de spionaj 
 
 

Ora – 13:30. Locaţia – staţiunea Mamaia, 
judeţ Constanţa, România, Europa, Terra. Obiectiv de 
supravegheat – Hotel „Flora” 
 

Dragi profesori, dragi elevi, dragi olimpici, 
dragi cititori de revistă, 
 

Ne-am adunat aici pentru a vă prezenta cum 
am stat noi aproape o oră şi jumătate (zic şi eu 
estimativ, că numai cu ochii la ceas nu am fost) pe 
spinarea proaspăt sosiţilor. Povestea începe cam aşa: 

A fost odată ca niciodată un castel-hotel unde, 
într-o zi aproape însorită, cu 22 de grade Celsius 
afişate pe termometre şi telefoane, aveau să sosească 
o mulţime de caleşti-microbuze ce transportau prinţi şi 
prinţese specializate într-ale limbii române, sosiţi şi 
sosite de la mari depărtări, de peste dealuri şi câmpii, 
din vârfuri de munte şi din creste de podişuri, din toate 
judeţele împărăţiei (sper că aţi avut destul aer să citiţi 
toată propoziţia asta!). Noi, „personalul” revistei, am 
avut grijă să ne luăm şi rolul de comitet de primire, pe 
lângă cel de redactori specialişti, lipindu-ne de săracii 
oameni obosiţi de pe drum, dornici (noi) de a aduna cât 
mai multe informaţii şi de a intra cât mai bine în 
atmosferă. Lucru care, sinceră să fiu, nu a fost greu 
deloc: nu poţi să nu te bucuri când vezi atâtea chipuri 
luminate, vesele, curioase, parcă venite într-o vacanţă 
la mare, gata să-şi aleagă un loc bun de aşternut 
prosopul şi să încerce apa, nicidecum să susţină un 
concurs. Dar… poate mă înşel, de unde să ştiu eu ce se 
petrece în minţile lor, pot să mă iau doar după 
aparenţe… 

Se deschid uşile liftului şi o grămăjoară de 
tineri bucureşteni (care au fost mai rapizi şi deja îşi 
lăsaseră bagajele în camere) îşi fac apariţia în holul 
hotelului, o fată slăbuţă luând-o înainte şi adresându-se 
cuiva din spate: „Heeei! Suntem la mareee, ce mai 
contează olimpiada, e deja pe planul doi!!!”. Zâmbesc 
satisfăcută: nu m-am înşelat. Îi fac semn Biancăi să-şi 
pregătească aparatul. Îi urmărim ca nişte paparazzi 

până pe plajă şi ne facem o introducere scurtă, să nu 
mai părem nişte ciudate: „BUNĂĂĂ, SUNTEM DE LA 
REVISTA OLIMPIADEI! SPERĂM CĂ NU VĂ 
DERANJEAZĂ DACĂ VĂ FACEM NIŞTE POZE.” 
Aceeaşi fată de mai devreme (parcă) îmi răspunde: 
„Nu-i nicio problemă, suntem obişnuiţi!”. Of, vedetele! 
Ne retragem ca să-i analizăm (ca în laborator) şi să-i 
pozăm: se pozează la rându-le, râd, se descălţă ca să 
intre în apă, pe scurt, se vede că sunt bucuroşi. 

Odată întoarse în holul hotelului, am zărit 
îndată câţiva braşoveni simpatici, plecaţi încă de la ora 
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5 dimineaţa, pe răcoare, de acasă. Nu par obosiţi, aşa că îmi permit să le amân mult aşteptata 
întâlnire cu plaja, pentru a culege câteva informaţii… din interior! Mi se prezintă „fruntea delegaţiei”, 
o fată care, atenţie!, merge anul acesta nu la una, nu la două, ci la trei mari şi late olimpiade 
naţionale. Să vedem ce are de spus în apărarea ei.  
I.: Deci mergi la trei naţionale! Cum faci faţă? 
Letiţia: E cam greu cu timpul… dar văd acum cum mă descurc, trebuie să ajung de la una la 
alta, mă duc la română, la germană şi la „Haimovici”, la mate. 
I.: Succeees!!! Şi cum te pregăteşti pentru toate trei? 
L.: Pregătirea nu se face pe ultima sută de metri, ci din timp! 
(Aşteptam şi eu un pont de genul: fac yoga, dorm mai mult, mănânc mai puţin, fac rugăciuni, 
dorm cu cartea sub pernă, las totul în voia soartei etc.) 
I.: Şi ce ai vrea să faci aici zilele acestea, ce aşteptări ai tu? 
L.: Aşteptări prea mari nu am, vreau să mă simt bine şi să arăt ce pot şi… 
I.: Şi să te distrezi în acelaşi timp. 
L.: Da, da. 

Trecem de la veteran-triplă-olimpică-braşoveancă la o fată cu păr frumos şi creţ, pe 
nume Ana.  
I.: Tu cum te pregăteşti… ai cărţi la tine? Cam ce ai vrea să faci aici? 
A.: Am nişte fişe la mine, dar doar schiţe pe care mă mai uit şi îmi aduc aminte ce am învăţat, 
pentru că nu învăţ acum, pe ultima sută de metri. Mi-aş dori să fie multe activităţi de grup, să 
putem socializa şi să ne cunoaştem mai bine.  

Următorul la rând, un băiat înalt, ce mă priveşte cam urât sau doar mi se pare: 
I.: Cum ţi se pare schimbarea asta de la munte la mare? Ai fost pe plajă?   
L.: Plăcută. Pe plajă, încă nu. 
I.: De ce ţi-e frică cel mai tare? De proba orală sau de proba scrisă? 
L.: Proba orală, dar nu mi-e propriu-zis frică… Vreau să vină.  

Mă dau bătută. Trec la o fată veselă, cu siguranţă mai comunicativă: 
I.: Ai încredere în tine că o să faci ceva bun? 
Cristina: Cred că toţi avem încredere în noi acum, toţi pornim cu speranţa că o să facem ceva. 
I.: Te mai pregăteşti şi aici sau… (nu trebuia să mai pun întrebarea asta, că nimeni nu-i 
înţelege profunzimea, of, of…) 
C.: Cum a spus şi Letiţia, aici… relaxare, îmi place marea foarte mult. Chiar m-am bucurat foarte 
tare că este la Constanţa; fiind de la Braşov, de la 
munte, e o schimbare totală să vin la mare.  
I.: De ce ţi-e frică: proba orală sau scrisă? 
C.: De ambele în egală măsură, dar nu frică, ci 
emoţii, ca orice om normal. 
I.: De concurenţă ce părere ai? 
C.: Încă n-am avut parte să cunosc pe niciunul dintre 
colegii mei, dar sunt sigură că voi avea concurenţă 
serioasă. 

Nu am uitat-o nici pe doamna profesoară 
care îi însoţeşte pe cei patru olimpici. Ne-a adresat 
câteva cuvinte: „Am mai fost şi anul trecut, dar 
condiţii la fel de bune ca aici n-am mai avut, totul a 
mers excelent. Am venit cu nişte copii minunaţi, într-
un loc minunat şi sperăm să obţinem rezultate 
minunate şi vă mulţumim pentru tot ce faceţi!” 

Am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea 
de la Hotel „Flora” aşa! N-o mai lungim, că e târziu şi 
trebuie să ajungem la festivitatea de deschidere. 
Oricum, nu e clar? Olimpicii ţării au destule motive să 
se bucure.  

Ioana CAPOTĂ,  
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”  
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Ovidius  poetul Romei şi al Tomisului 

 
S-au împlinit anul acesta, pe 20 martie, 2056 de 

ani de la naşterea poetului Romei şi al Tomisului, Publius 
Ovidius Naso. Deşi nu este o cifră rotundă, avem totuşi, din 
nou, prilejul de a rechema în memorie imaginea strălucitului 
poet latin. Pentru noi Ovidius este, deopotrivă, poetul 
Romei şi al Tomisului: Roma  cetatea care i-a asigurat 
celebritatea, locul unde şi-au găsit consacrarea chemările 
tainice ale poeziei şi Tomisul  oraşul care, la apusul vieţii, 
i-a devenit o a doua patrie. 

Ovidius a început prin a scrie versuri de dragoste 
care şi-au găsit repede loc în sufletul romanilor, sătui de atâtea 
războaie civile, dornici de a gusta din plin binefacerile păcii. 
„Metamorfozele”  cea mai valoroasă operă ovidiană  ne 
relevă, de asemenea, un poet care a adăugat în modul cel mai 
convingător talentului cu care a fost înzestrat munca 
stăruitoare, dorinţa de perfecţionare artistică. Era în culmea 
gloriei când, în anul 8 p. Chr., Augustus i-a poruncit să 
părăsească Roma. Despre motivele exilului s-a scris şi se va 
mai scrie, fără îndoială, mult. Poetul însuşi vorbeşte adesea 

despre ele, dezvăluindu-l doar pe primul: cele trei cărţi în care-i învăţa pe tineri arta de a iubi, „Ars 
amatoria”. Pe cel de al doilea, cel mai grav, care l-a jignit nespus pe Augustul, pentru că a văzut 
ceva infamant şi nu i l-a relatat, poetul lasă posterităţii, ca o pedeapsă parcă, grija de a-l descoperi. 

De atunci, Ovidius a devenit al nostru, al tomitanilor şi prin pana sa, în dulcele glas al 
poeziei latine, Tomisul şi locuitorii lui şi-au făcut loc în conştiinţa oamenilor. De aici, de la 
Tomis, Ovidius a trimis la Roma soţiei, prietenilor şi nu în ultimul rând lui Augustus scrisori în 
versuri, pe care posteritatea le-a grupat în două volume: „Tristia” şi „Epistulae ex Ponto”. 

Elegiile din exil aparţin unui adevărat poet-reporter, absolut deosebite prin valoarea lor 
documentară. Informaţiile sale despre aceste locuri, nesigure şi aproape sălbatice, despre felul de 
viaţă al tomitanilor şi despre climă, mai ales despre iarna cea aspră care ne încearcă şi pe noi 
uneori sunt surse de prima mână, rod al unor observaţii directe, apreciate şi folosite de către cei 
care au scris despre istoria Dobrogei. Faptul că aceste locuri sunt cumplit de reci şi sunt nesigure 
din pricina atacurilor venite de peste Dunăre îl apropie pe Ovidius de nişte reporteri care ar 
transmite dintr-o zonă acoperită de gheaţă sau dintr-o zonă de război, exagerări fireşti pe care 
suntem gata să i le iertăm având în vedere depărtarea de Roma. 
Scrisorile din exil au însă şi o semnificaţie profund umană. Din lira lui Ovidius şi-au luat zborul spre 
Roma şi spre eternitate versuri din care răzbate durerea celui alungat departe de ţară şi de cei 

dragi, speranţele învinsului şi dorinţa de a se dezvinovăţi  singurele lucruri care l-au mângâiat în 
aceste vremuri de restrişte. 

Citindu-le, avem în faţă imaginea unui orator care îşi pledează cauza cu pricepere, dar şi 
cu tristeţea zădărniciei, simţind că speranţele sale de a reveni la Roma nu mai au sorţi de izbândă. 

Ne impresionează, de asemenea, felul în care inima sa plină de căldură s-a apropiat, 
îndeosebi în ultimii ani ai vieţii, de locuitorii Tomisului. Faţă de ei şi-a manifestat simpatia şi preţuirea 
şi, mai ales, recunoştinţa pentru ospitalitatea primită, pentru omenia cu care l-au înconjurat. 

În cinstea lui Ovidius, la Constanţa şi la Sulmona, locul naşterii sale, se organizează 
anual un concurs dedicat cunoaşterii operei sale de către liceeni. Liceul „Ovidio” din Sulmona 
a reuşit să facă din acest „Certamen Ovidianul” un concurs internaţional cu participarea unor 
elevi din România, Germania, Austria, Ungaria, Franţa, Serbia etc. Spre cinstea lor şi a 
noastră, începutul a fost făcut de două eleve de la Liceul Teoretic „G. Călinescu” în anul 2002. 
Din păcate, România n-a reuşit să facă din „Certamen Ovidianul Ponticum” un concurs 
internaţional, dar interesul de care se bucură printre elevii români este demn de toată lauda. 
 

Prof. Constantin DABA 
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Spiritus  loci 

 

 

 

 

 

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” 

Înfiinţat în 1896, Gimnaziul „Mircea cel 
Bătrân” este înaintat la statutul de liceu în 1911, 
şi astfel, în 1915, finalizează cursurile prima 
promoţie. Şeful promoţiei a fost Vasile I. 
Turbure. Un an mai târziu începe Marele Război 
(Primul Război Mondial) şi mulţi profesori şi 
absolvenţi ai liceului se oferă voluntari frontului. 
 Printre ei şi proaspătul nostru absolvent care 
avea să sfârşească eroic în lupte împreună cu 
alţi 15 elevi voluntari şi 4 profesori ofiţeri. În 
aceleaşi lupte în care şi sculptorul Ion Jalea, 
absolvent al aceluiaşi gimnaziu tomitan avea să-
şi piardă mâna dreaptă. Mai târziu, în 1936, 
comemorând 20 de ani de la conflagraţie, 
artistul realizează un basorelief în bronz închinat 
memoriei celor căzuţi la datorie. La baza 
coloanei de înscrieri apare Vasile I. Turbure – 
expresia sacrificiului suprem pe care această 
şcoală l-a făcut pentru dăinuirea ei. 

Prin pricepere, devotament şi tărie de 
caracter, astfel de oameni au generat spiritul 
mircist care se transmite din generaţie în 
generaţie, de aproape un secol, sub deviza 
excelsior pueri. 

Prof dr. Vasile Nicoară 

 

Blitz-interviu  

 

 

 

(Doamna inspector general al Ministerului 

Educaţiei Naţionale, Anca Denisa Petrache) 
 

 

R: Cum a evoluat calitativ Olimpiada de 

Limbă şi Literatură Română în ultimii ani? 
 

Cred că întrebarea asta ar trebui să aibă 

mai mulţi adresanţi. Eu pot să spun din 

perspectiva instituţiei pe care o reprezint, o 

perspectivă tehnică şi obiectivă, care se 

bazează pe statistici, că, într-adevăr, există 

un progres de la an la an al olimpiadei. Noi, 

cei de la minister, ne-am străduit să fim în 

pas cu vremurile şi să ţinem cont de părerile 

elevilor. Regulamentul a fost modificat astfel 

încât să creăm un teren propice creativităţii.  
 

R: Daţi-ne, vă rugăm, două argumente 

pentru care un elev ar face toate eforturile 

să ajungă la faza naţională a Olimpiadei de 

Limba şi Literatura Română. 
 

După cum spuneam şi la prima întrebare, 

ar fi excelent dacă v-aţi raporta în primul 

rând la participanţi. Ei pot să se raporteze la 

propria experienţă. Eu consider că pasiunea 

este pasiune. Dacă cineva e pasionat de un 

domeniu, este pasionat necondiţionat. Dacă 

cineva iubeș te disciplina limba şi literatura 

română, atunci nu are cum să stea departe 

de o competiţie de acest fel. 

 

Andreea DUREA 

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” 
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Radu Cristian Andreescu  
 

            Versuri la trecut 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ÎNTREBARE  
 
 
 
Tu străbăteai ades (Ții minte?) 
Același anevoie drum. 
Acum privirea ta cuminte 
S-a preschimbat în negru fum.  
 
Acuma lacrima-mi să vază 
Lumina ta nu are cum. 
Ah, de-mi lăsai măcar o rază 
Îţi răspundeam cu-același fum! 
 
Acuma suferinţei nume 
Nu-i dă decât același zel 
De-a fi alăturea în lume 
De tine, blându-mi mesager. 
 
Acum și pururea durerea 
Maramă dalbă va-mbrăca, 
Strângând în ea toată puterea 
În faţa lumii drept de-a sta. 
 
Dar tu lipsești și-n cerul care 
Ne-a-mbrăţișat cu umbra sa, 
E-o tăinuită-ncununare 
Stingându-ţi ţie blânda-ţi stea. 
 
Acuma suferinţei nume 
Nu-i dă decât același zel 
De-a fi alăturea în lume 
De tine, blându-mi mesager.  
 

 
 
 
IMPRESIE TÂRZIE 
 
La una, oarecare, din caste primăveri 
Se-opreşte-n prag la templul Artemisei o muză 
Ce-asemeni ţie-adastă vreo profeţie ori  
Vreun semn zeiesc cu care sardonic se amuză. 
 
Pe-o largă și vivace înrâurire de 
Balsamuri într-un suflet mai pur abia se-ncheagă 
Învederând profetic misterul ei zeiesc 
Iubirea ce-o cuprinde cu-o inimă întreagă.  

8 ianuarie 2013 
 
 
ÎN AFARA TA 
 
În afara ta mă ocoleau ca solzii 
 Unei lăptoase primăveri de-un alb 
Nemaivăzut, atâtea doruri... toate 
 Ca un cireș cu ramul său rozalb. 
 
C-apoi c-un ochi ţi-am iscodit simţirea: 
 Tu nu o știi și nu vrei s-o-nţelegi... 
De dragul tău, regină dulce-amară, 
 Din mare-mi trag nădejdile întregi. 
 
Scriam c-un cot de primăveri străine  
 Aduse-aici de puritatea lor 
Când la un gest te arătai, frumoaso, 
 Cum te-arătaseși, poate, tuturor. 
 
Vrând ca dulceţii să-i răpesc o rază 
 Dulceaţa ta ca un tâlhar prădai 
De miezul ei. Ah, dăruiește-mi mie 
 Tot ceea ce-n afara ta nu ai! 

 

Radu Cristian Andreescu, elev în clasa a IX-a la Liceul Teoretic „Onisifor 

Ghibu” din Cluj-Napoca, a obţinut doi ani consecutiv (2011 şi 2012) Premiul I atât la 

Olimpiada Naţională de Limbă şi Literatură Română, cât şi la Olimpiada Internaţională 

de Limbă, Literatură şi Spiritualitate românească. Versuri la trecut este al doilea său 

volum de poezie, după debutul din 2012, cu volumul Pe o aripă de timp.   
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Proba scrisă 

 
 

O zi caldă și plăcută le-a 
servit drept gazdă pentru proba 
scrisă elevilor veniţi din toate 
colţurile ţării. Fremătând de 
nerăbdare și emoţie, unii dintre ei 
s-au prezentat chiar și cu o oră mai 
devreme în faţa Colegiului Naţional 
„Mihai Eminescu”. Am surprins 
câteva priviri timide aruncate 
listelor, ochii parcurgându-și 
drumul de sus în jos în căutarea 
numelor. Odată ce s-au strâns cu 
toţii, nu s-a instalat panica de 
dinaintea testării, din contră, elevii 
au pășit încrezători în sălile în care 
erau repartizaţi. Se pare că 
participanţii nu aveau nevoie de 
încurajări, dovadă că vorbele 
binevoitoare ale unui tată către 
fiica sa au primit un răspuns 
tranşant: „Hai mai lasă-mă-n pace 
că m-ai secat de cap!” 

 
Cristina CUCOANIŞ 

 
Colegiul N „Mircea cel Bătrân” 

 
 

 
 

 
 
     

Blitz-interviu  

 

(Domnul Stelian Fedorca, 

Consilierul ministrului 

Educaţiei Naţionale) 

 

 

R: Ce aşteptări aveţi de la noile programe 

educaţionale? 
 

Am elaborate planul cadru pentru clasa 

pregătitoare şi pentru clasa întâi şi urmează licitaţia 

pentru manuale. Programa şcolară este finalizată la 

clasa întâi, urmează manualele şcolare pentru clasa 

întâi, în anul următor pentru clasa a doua, după 

aceea a treia, a patra, a cincea… a noua. Noutatea 

pentru programele şcolare în învăţământul primar 

este predarea integrată, interdisciplinară. În prima 

clasă, clasa pregătitoare, copiii se joacă. Ieri am fost 

la Ziua porţilor deschise, unde au fost copii de clasă 

pregătitoare şi copii de grădiniţă, să interacţioneze. 

Majoritatea copiilor de clasă pregătitoare nu îşi 

doresc vacanţă şi vor să vină în fiecare zi la şcoală. 

Faptul că au venit sâmbăta la şcoală îi făcea foarte 

fericiţi. Programa şcolară, prin modul cum a fost ea 

pregătită acum (şi cum avem de gând să o ducem 

până la capăt), este spre interesul copiilor. 
 

Cum vedeţi viitorul culturii umaniste în şcoala 

românească? 
 

Înainte de viitorul culturii umaniste, ar trebui 

reintrodusă gramatica limbii române printre 

disciplinele de studiu din liceu. 
 

Silvia LUPEA 

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” 
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După examen 

 
După aproximativ 3 ore, scârţâitul uşii 

rupe tăcerea: prima concurentă, o fată de 
înălţime medie cu păr lung, negru şi creţ, 
păşeşte cu multă atenţie pe scări, 
îndreptându-se către profesoara sa. Chipurile 
concurenţilor ce ies în grabă şi fug spre cei 
apropiaţi exprimă sute de emoţii, printre care 
uşurare, teamă, fericire, extaz, nerăbdare şi 
încântare. 

Despre subiecte, părerile au fost 
împărţite, unii concurenţi considerându-le 
accesibile, alţii mărturisind că sperau să li se 
dea alte teme şi alte texte-suport. Am vorbit cu 
câţiva dintre ei 
 

Neagu Ştefania (Olt)  
Reporter: Văd că eşti foarte emoţionată! 
Ş. N.: Da, subiectele au fost destul de dificile 
şi sunt sub presiunea momentului. 
R.: Cum ţi s-au părut? Unii participanţi le-au 
considerat inadecvate. 
Ş. N.: Mi s-au părut în regulă. Aş fi dorit să 
avem puţin mai mult timp. Nu a fost o temă la 
care să spun că mă aşteptam. 
R.: Sperăm că vei ocupa un loc fruntaş în 
clasament şi că te-ai bucurat de această 
excursie pe litoral! O ultimă întrebare: 
Consideri că artele vizuale şi muzica sunt în 
strânsă legătură cu arta condeiului? Îţi găseşti 
inspiraţia în muzică? 
Ş. N.: Da, într-o oarecare măsură. Arta se 
întâlneşte oriunde, cu atât mai mult în 
literatură. 
 

Istrate Alexandra (Iaşi) 
R.: Citesc pe chipul tău foarte multe emoţii. Cum ţi s-a părut? 
I.A.: Subiectele au fost imprevizibile, având în vedere că nu ne aşteptam la tema nunţii la 
clasa a 12-a. 
R.: Crezi că ai şanse să ocupi un loc pe podium precum anii trecuţi? 
I.A.: Depinde foarte mult de corector şi de felul în care ceilalţi au interpretat subiectul. 
R.: Consider că arta teatrală, muzicală şi vizuală se află în legătură cu literatura? 
I.A.: Desigur, arta este un tot, iar fără arta teatrală, literatura nu ar putea fi înţeleasă. De 
exemplu, simbolismul are rădăcinile în arta muzicală. 
 

Andreescu Radu (Cluj) 
R.: Suntem foarte încântaţi să te intervievăm. Am auzit foarte multe lucruri încântătoare 
despre tine. Cum ţi s-a părut? 
A.: Subiectele au fost foarte bine elaborate, ca în fiecare an, în această privinţă sunt foarte 
mulţumit. 
R.: Să înţeleg că nu este prima dată când participi? 
A.: Nu, este a treia oară. Anii trecuţi am luat locul I. 
R.: Felicitări! Am auzit că eşti un împătimit al artei şi că scrii poezii. Sperăm că ne permiţi să 
publicăm câteva  strofe de-ale tale. 
A.: Da, desigur! 

Spiritus  loci 

 

 

 

 

 

Colegiul Naţional Pedagogic 

,,Constantin Brătescu’’ 

Timp de peste un secol, fostă 

Şcoala Normală, Colegiul Naţional 

Pedagogic ,,Constantin Brătescu” a 

armonizat original tradiţia cu inovaţia,  

reprezentând singurul liceu pedagogic 

deţinător al titlului de Şcoală Europeană 

din spaţiul dobrogean. Adevărat laborator 

de învăţători - educatori, Pedagogicul te 

amprentează ireversibil aşa cum o poate 

face doar un cuib de formare a dascălilor, 

dar mai ales a dăscăliţelor. Se respiră 

aerul special al învăţării şi perpetuării 

bucuriei reale de a te afla la catedră! 

Prof. Carmen Şuţu 
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R.: O ultimă întrebare, puţin picantă: crezi că 
ceilalţi te vor egala? 
A.: Nu îmi pot da seama. Rezultatele vor fi 
reprezentative. 
R.: Te aştepţi la un loc pe podium? 
A.: Este posibil, mă voi pronunţa după proba orală. 
 

Gîlă Clara (Constanţa)  
R.: Sunt foarte mândra că îmi acorzi acest 
interviu. Ce impresie ţi-au lăsat subiectele? 
C.: Mă bucur. Am reprezentat judeţul nostru şi 
anul trecut, când m-am clasat pe locul al treilea. 
Subiectele au fost inedite.  
 

Diana Savencu 

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” 

 

 
 
Blitz-interviu  
(Prof. dr. Răducu 
Popescu, Inspector 
şcolar general, I. Ş. J. – 
Constanţa) 

 

 
 

R: Stimate domnule inspector… (amabil) 
Treci peste… partea de început! …general 
Popescu. Sigur, prima întrebare: cu ce preţ şi cu 
ce beneficii pentru învăţământul constănţean se 
organizează un astfel de eveniment cum este 
Olimpiada Naţională de Limbă şi Literatură 
Română? 

 

În fiecare an, judeţul Constanţa organizează 
olimpiade. Anul trecut am organizat Olimpiada 
pentru Ştiinţele Pământului, acum doi ani, dacă nu 
mă înşel, cea de Matematică. Ne dorim ca, în 
fiecare an, judeţul Constanţa să organizeze o 
olimpiadă naţională pentru una dintre disciplinele la 
care se ţin aceste concursuri. Este o onoare pentru 
noi să fim aleşi în fiecare an şi să primim din partea 
ministerului această propunere. Noi am acceptat-o 
cu mare plăcere, după o discuţie pe care am avut-
o, desigur, cu colegii din Inspectoratul Judeţean 
Constanţa. A fost o hotărâre comună pe care am 
luat-o, pentru că un astfel de eveniment nu se 
poate organiza foarte bine decât prin lucrul în 
echipă. Şi, aşa cum spuneam, am avut o discuţie 
cu toţi colegii inspectori şcolari din cadrul 
Inspectoratului Judeţean Constanţa şi am ajuns la 
concluzia că putem organiza această fază 
naţională. Ne interesează ca întrecerea să se 
desfăşoare corect, iar premiile să revină celor care 
le merită. Ne interesează ca toţi partenerii noştri să 

Spiritus  loci 

 

 

 

 

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” 

Colegiul Naţional „Mihai 
Eminescu” are o istorie foarte 
interesantă şi tumultoasă totodată. 

A fost iniţial şcoală de fete, 
înfiinţată în 1908 într-o clădire de pe 
actuala strada Cristea Georgescu, iar pe 
atunci se numea externatul de fete 
„Domniţa Ileana”. În 1919, şcoala de fete 
se muta în actuala clădire de pe strada 
Traian. După instalarea regimului 
comunist, se transformă în liceul „Ana 
Ipătescu”. În aceeaşi perioadă suferă şi 
alte schimbări: mai întâi este numerotat 
şi intitulat „Şcoala medie nr 2”, pentru ca 
în cele din urmă să ajungă la numele 
actual, cel de „Mihai Eminescu”, cu un 
profil de chimie-biologie. Odată cu 
venirea anului 1989, liceul îşi schimba 
profilul în real şi uman, urmând ca în 
anul 2005 să devină colegiu naţional. 

În ciuda tuturor modificărilor 

suferite, de nume, de poziţie, de 

capacitate şi de profil, colegiul este un 

loc binecuvântat, deoarece în curtea lui 

s-a descoperit în anii ’60 un osuar 

datând din secolul al IV-lea. Astfel, se 

presupune că pe locul actualului 

colegiu s-a aflat în acea perioadă 

episcopia Tomisului, deoarece 

amplasamentul ei se afla în mijlocul 

vechiului oraş şi că osemintele ar fi ale 

episcopilor Bretanion, Gherontie şi 

Teotim I, aceştia fiind menţionaţi în 

lucrările patristice. Aşadar, straturi de 

istorie au fost aşezate peste alte straturi 

de istorie... 

Prof. Paula Adriana POP 
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participe, aşa cum ne-am angajat. N-avem nicio îndoială 
că aşa va fi, pentru că suntem parteneri cu Consiliul 
Judeţean Constanţa şi, prin implicarea preşedintelui 
Nicuşor Daniel Constantinescu, avem sprijinul financiar 
al Consiliului Judeţean şi, în egală măsură, al Consiliului 
Local şi al primarului Radu Ştefan Mazăre. Dl. Mazăre 
participă, ca de fiecare dată, cel puţin în ultimul an de 
când sunt eu inspector şcolar general, la toate 
evenimentele pe care le-am propus şi pe care le-am 
realizat. Este un mare câştig pentru noi, pentru că 
suntem capitala limbii române, în acest moment, pentru 
învăţământul preuniversitar din România. Cei mai buni 
elevi din toate judeţele participă la această competiţie şi 
avem ocazia ca, prin acest eveniment, să facem 
cunoscută valoarea şcolii dobrogene, valoarea voastră, a 
elevilor, preocupările voastre. Este o ocazie ca voi să-i 
cunoaşteţi pe copiii din alte judeţe şi să confirmaţi, dacă 
mai era nevoie, valoarea, priceperea, inteligenţa şi 
dorinţa voastră de a deveni adevăraţi specialişti, fiecare 
într-un domeniu, în ramura şi în specialitatea care, la un 
moment dat, va considera că îi este potrivită. 

 

R: Am văzut că elevii olimpici s-au arătat foarte 
încântaţi să susţină concursul aici, la Constanţa. 

 

(Zâmbeşte) Cine nu e fericit să vină la mare, cine 
nu e fericit când vine la Constanţa?!… 

 

R: …da, şi prinde o asemenea vreme ca astăzi! 
Bun, a doua întrebare... şi ultima: Cum apreciaţi 
relaţia dintre cultura umanistă şi succesul social? 

 

Cultura umanistă şi succesul social… Există o 
strânsă legătură, este o tradiţie mai puţin întâlnită, mai 
puţin evidentă în România... În Franţa, însă, 
dimensiunea socială şi cultura umanistă sunt extrem 
de strânse; învăţătorii, profesorii, cadrele didactice 
sunt socialişti şi pot să vă spun lucrul acesta, dacă 
putem face diferenţa dintre activitatea didactică şi 
politică. Nu-mi doresc, într-o paranteză, nu-mi 
doresc… şi am spus asta foarte clar, să găsesc 
profesori la catedră care confundă tribuna cu catedra 
– catedra are cu totul şi cu totul alt rol, iar rolul lor 
acolo este cu totul şi cu totul altul, nu de a face 
politică. Cine vrea să facă politică, poate să facă, dar 
absolut fără niciun fel de implicare în activitatea 
educativă şi de instruire pe care trebuie să o 
desfăşoare în şcoală. 

 

R: I-am mulţumit domnului inspector general 
pentru timpul acordat, culegând din zbor şi câteva 
vorbe legate de site-ul I. Ş. J. care are şi o platformă 
pentru elevi, unde aceştia pot scrie ce doresc (legat 
de şcoală, evident!). 
 

 
Ioana CAPOTĂ 
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” 

 

Spiritus  loci 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Liceul Teoretic „Ovidius” 
 
 

„De ce ovidist? Pentru 
că… învăţăm pentru a putea face 
ceva cu viaţa noastră, pentru că, 
deşi cerinţele sunt mari, ele nu 
sunt imposibile, pentru că suntem 
adepţii unui cod de conduită, 
pentru că mulţi dintre noi sunt 
primii la concursuri şi olimpiade, 
pentru că toţi ajungem să facem 
studii în ţară şi în străinătate, 
pentru că oriunde acolo unde am 
ajuns am dovedit că suntem 
foarte buni, pentru că…” 

L. T. „Ovidius” a fost 
înfiinţat în 1955 sub denumirea 
de „Şcoala Medie Nr. 3”. Anul 
1990 înseamnă pentru evoluţia 
acestei instituţii schimbarea 
definitivă a numelui în Liceul 
Teoretic „Ovidius”. În anul 2005 
cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani 
de existenţă, când s-a realizat şi 
monografia liceului, mulţi dintre 
absolvenţi au avut ca motto în 
intervenţiile şi articolele lor 
referitoare la trecerea prin acest 
lăcaş de învăţământ: „Et in 
Ovidius ego”. 

Faptul de a fi astăzi unul 
dintre liceele de frunte ale 
Constanţei se datorează muncii 
constante a profesorilor de ieri şi de 
astăzi ai liceului care au ştiut să-şi 
slujească cu devotament meseria.  

 
Prof. Cristina Anghel 
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Impresii 

 Eliberaţi provizoriu de sub tirania primei 

probe, o parte a concurenţilor (mai puţin seniorii 

dintr-a XII-a) au fost debarcaţi din autobuze pentru a 

se îmbarca pe două vedete ale vechii flote 

româneşti, Fregata „Regina Maria” şi Bricul „Mircea”. 

I-am ajuns din urmă, spre a culege impresii.  

Radu, clasa a IX-a: Mi s-a părut că subiectele date 
la proba scrisă au corespuns pregătirii primite. Sunt 
mulţumit de cerinţele date. Cât despre oraşul 
Constanţa, el are un aer cultural aparte! 
 

Mihai, clasa a IX-a: Subiectele mi s-au părut destul 
de grele, dar consider că e normal să fie aşa. Totuşi, 
m-am descurcat. Nu e prima oară când vizitez 
Constanţa, iar oraşul e la fel de frumos ca 
întotdeauna. 
 

Denise, clasa a IX-a: Sunt îndrăgostită de mare şi 
îmi pare rău că stăm atât de puţin. Îmi place mult 
unde suntem cazaţi pentru că putem vedea marea 
chiar de la geam. Pot spune că peisajul m-a inspirat! 
 

Lavinia, clasa a IX-a: Proba scrisă mi s-a părut 
uşoară, eu mă aşteptam la ceva mai greu. Am, însă, 
emoţii pentru proba orală. Îmi pun speranţele în extragerea unui bilet norocos! 
 

Patricia, clasa a XI-a: Sincer, nu m-am aşteptat să mă calific. Mă dusesem la culcare pe la 4 
dimineaţa şi m-a trezit tata: “Hai la școală!” “E sâmbătă...” ”Ai olimpiadă! ”. Până la urmă m-am 
dus, îi promisesem profesoarei… 
 

Roxana, clasa a X-a: Subiectul “Portul ca spaţiu cosmopolit” mi s-a părut o provocare! Îmi 
pare rău că nu avem timp să vizităm mai multe, dar din ce cunosc, îmi plac centrul vechi şi 

cazinoul. Cazinoul, mai ales, mi se 
pare emblematic. 
 

Andreea, clasa a X-a: Primele două 
subiecte ale probei scrise s-au 
încadrat în programă. Al treilea a fost, 
însă inedit! Privind acum portul, mă 
gândesc că aş fi putut să îl abordez ca 
experienţă socială sau poate să îi 
găsesc o altă funcţie decât cea în 
literatură (asta pentru că sunt atâtea 
nave de război aici) 
 

Ioana, clasa a IX-a: Subiectele m-au 
luat pe neaşteptate. Mi se pare inedit 
că s-au bazat mai degrabă pe cultură 
generală, decât pe lucru în clasă. 
Dacă la scris cred că m-am descurcat, 
am emoţii mari pentru proba orală de 
mâine. 

Andreea DUREA 
 

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” 



18 
 

Constanţa, mon amour 

 

 

 

 

 

 

Cazinoul din Constanţa 

 

 

 

 

 

 

Fostul restaurant al Cazinoului, în prezent Acvariul 

 

 

 

 

 

 

Hotel Palace 
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Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, fost sediu al Primăriei 

Muzeul de Artă Populară, în trecut Primăria oraşului 

Casa Şuţu 
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Palatul Regal, în prezent Tribunalul Constanţa 

 

Fostul cinematograf Popular 

Hotel Grand 
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Casa cu Lei – detaliu 

 

Basorelief de deasupra intrării principale a Muzeului de Istorie şi Arheologie –  
Stema Constanţei 

 

Am adunat poze din care am aflat cum era odată, am identificat 
monumentele, ne-am făcut un traseu, ca să nu umblăm de bezmetici, şi am luat-o la 
pas prin centrul vechi al oraşului. În scurt timp, am ajuns să ne dorim să fi trăit cu un 
secol în urmă. Asta e ce-a ieşit: un tur vizual al Constanţei în patru pagini pentru cei 
care, sub presiunea competiţiei, nu au reuşit să iasă la plimbare.  
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Despre elitele în formare 

 

Interviu cu d-na prof. Marilena Lascăr, 

coordonator general al probei B 

 

R: Literatura este din ce în ce mai puţin 

apreciată de elevi, fiind văzută mai mult ca 

un obiect necesar orelor de limba şi 

literatura română. Consideraţi că, de-a 

lungul timpului, modul elevilor de abordare 

a subiectelor de la olimpiadă s-a 

schimbat? Au fost cei de acum câţiva ani 

mai ingenioşi, mai deschişi? Sau şi cei din 

prezent şochează prin sclipiri de geniu? 

Marilena Lascăr: Dacă vorbim despre 

subiectele de la olimpiadă şi despre actuala 

generaţie nu este nicio diferenţă – cei mai 

buni au fost dintotdeauna sclipitori. Copiii de 

aici sunt nişte cititori împătimiţi. Am avut 

plăcerea să călătoresc cu ei în autocar, 

venind de la Bucureşti, am observat că 

aproape toţi citeau, cărţi fundamentale, 

substanţiale, sunt nişte copii cu lecturi – nişte 

intelectuali autentici în formare. 

R: Competenţele dobândite la olimpiadă îi 

vor ajuta mai târziu în viaţă? 

Marilena Lascăr: În primul rând olimpiada 

aceasta vizează nivelul înalt al competenţei 

de comunicare. Putem spune că ea este 

prima şi în lista competenţelor cheie ale 

Uniunii Europene – comunicarea atât în 

limba maternă, cât şi în alte limbi. Aceasta 

este necesară în orice domeniu, atât al 

cunoaşterii, cât şi al vieţii sociale. Tipul de 

comunicare pe care l-au exersat aici şi au 

dovedit că au competenţa este, desigur, unul 

specializat, iar noi am încercat să-i punem în 

situaţia de a ţine discursuri pe teme 

generoase. I-am pus în situaţia de a participa la jocuri de rol, mai exact să se identifice cu o 

anumită ipostază a unei personalităţi sau a unui simplu cititor şi să-şi exprime o părere despre 

anumite teme date. I-am invitat să se ipostazieze printr-o metodă a pălăriilor gânditoare, pentru a 

ieşi din propriul, unicul punct de vedere şi să privească sub un alt aspect o anumită tematică. 

Cred însă că ei vor merge pe domenii care implică domeniul comunicării la un nivel 

mai înalt. Le-ar fi de folos asemenea discursuri dacă ar urma o carieră, de exemplu, la drept, 

în avocatură, jurnalistică sau chiar specialişti în domeniul literelor.  

Cristina CUCOANIŞ  

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” 

Spiritus  loci 

 

Colegiul Naţional  

de Arte 

„Regina Maria” 
 
 
 

În anul 1956, se pun bazele 
învăţământului artistic în oraşul Constanţa, 
înfiinţându-se „Şcoala de Muzică şi Arte 
Plastice”. În 1961, aceasta se transformă în 
liceu, iar în 1990, primeşte titulatura de 
„Liceul de Artă”, cu  trei specialităţi: muzică, 
arte plastice, coregrafie. Anul 2006 avea să 
aducă schimbarea denumirii liceului în 
„Colegiul Naţional de Arte «Regina Maria»”, 
primind acceptul Casei Regale. 

De-a lungul anilor, Colegiul Naţional 
de Arte „Regina Maria” a ocupat un loc 
important în viaţa culturală a oraşului. 
Absolvenţii săi, după terminarea studiilor 
superioare, au devenit membri ai 
orchestrelor din oraş, din ţară sau din 
străinătate, cadre didactice, specialişti în 
instituţii de cultură.  

Colegiul oferă un învăţământ 
pluridisciplinar: practică artistică şi cultură 
generală. A iniţia, a dezvolta sau a forma 
viitori profesionişti este calitatea primordială 
a acestui gen de învăţământ. Oferta 
educaţională cuprinde o paletă variată de 
domenii: pictură, muzică, balet, arhitectură, 
design etc.  

Crezul nostru este următorul: 
„Orice atinge perfecţiunea deplină te umple 
cu un sentiment de pace şi de o adevărată 
mulţumire …” (Regina Maria) 

 
Profesor Doiniţa Pindic 
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Blitz-interviu  

 

(Doamna conf. univ. dr. Mihaela Miron - Fulea, decan al 

Facultăţii de Litere, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, 

Preşedintele Comisiei Centrale a Olimpiadei Naţionale de 

Limbă şi Literatură Română) 
 

R : Cum puteţi descrie, într-o frază, starea culturii umaniste în 

învăţământul românesc? 
 

Cultura umanistă pare a fi uitată, iar rolul nostru este să o 

scoatem din uitare. În fiecare cuvânt zace o uitare şi datoria tuturor generaţiilor este să 

scoată, prin aducerea-aminte, uitarea din sufletele noaste. 
 

R: Care credeţi că este cheia succesului la Olimpiada Naţională de Limbă şi Literatură: 

talentul, inspiraţia, cultura generală, exerciţiul...? 
 

Cred că fiecare în parte şi toate la un loc adăugate unei perseverenţe şi unei pasiuni de a 

cunoaşte. Consider că Olimpiada de Limbă şi Literatură Română este un nivel al performanţei 

la care au acces toţi tinerii din România, e nevoie doar de perseverenţă.  

 

 

Blitz-interviu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Doamna prof. Monica Halaszi, Colegiul 

Naţional „Liviu Rebreanu”, Bistriţa – 

autoare de manuale) 
 

 

R: Ştim că programele de literatură 
română sunt în curs de restructurare. Cum ar 
trebui să fie manualul perfect? 

 

Nu cred că există perfecţiune şi, deci, nici 
manual perfect. Există doar profesori 
devotaţi care ştiu să adapteze discursul la 
elev.  

 

R: Puteţi să ne spuneţi numele a trei autori 
care nu ar trebui să lipsească dintr-un 
manual de literatură? 

 

 

Bineînţeles că există autori esenţiali, dar 

nu pot să dau doar trei nume. Asta ar fi 

nedrept pentru autorii contemporani. 

Spiritus  loci 

 

 

 

 

Liceul Teoretic ,,George Călinescu” 

Liceul Teoretic ,,George Călinescu” 

din Constanţa: este unul dintre liceele 

,,tinere”, înfiinţate după 1990, un adevărat 

bastion al limbilor moderne, dar şi al celor 

clasice (nu întâmplător are ca deviză 

,,Animus liber in consulendo”), dar mai ales 

un spaţiu al Otiliilor frumoase şi rafinate. Este 

singurul liceu de profil filologic din Dobrogea, 

creat să răspundă pasiunii pentru ştiinţele 

cuvântului, reprimate în anii dictaturii 

ceauşiste. În plus, se poate mândri cu faptul 

că a primit spiritul călinescian direct de la 

sursă, prin prof. Maria Crudu, care deschidea 

,,Zilele liceului” prin evocarea marelui critic, 

rămas drept reper esenţial pentru profesorii 

de azi ai şcolii. 

Prof. Marina Cuşa 
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 Blitz-interviu  

 

 

 

 

 

 

 
(Doamna prof. Camelia Ciurescu, 

directoarea  
Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”) 

 
R: Cât de greu v-a fost să organizaţi 

Olimpiada Naţională de Limbă şi Literatură 
Română? 

 

Nu aş putea să spun că a fost un demers 
extraordinar de dificil, pe de-o parte pentru că 
m-am bucurat de foarte mult sprijin din partea 
catedrei de limba şi literatura română a 
Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” şi din 
partea Inspectoratului Şcolar, pe de altă parte, 
pentru că, dacă pui suflet în ceea ce faci şi îţi 
doreşti să procedezi în aşa fel încât atât elevii, 
cât şi profesorii participanţi să simtă că efortul 
lor este privit cu seriozitate, lucrurile ies 
întotdeauna bine. Sunt convinsă că, din 
moment ce prima zi s-a desfăşurat deja cu 
succes, şi celelalte zile vor decurge în aceeaşi 
manieră. 

 

R: În ce constă bucuria unui organizator? 
 

Bucuriile sunt nenumărate... În primul rând 
faptul că aceste olimpiade reprezintă şi un 
prilej de a ne întâlni colegii din ţară, iar, pe de 
altă parte, pe mine mă bucură întotdeauna 
rezultatele copiilor. Îmi place să lucrez alături 
de copii; consider că sunt profesor până în 
măduva oaselor şi lucrul acesta mă defineşte. 

 

 

 

 
 
 

Spiritus  loci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liceul Teoretic „Traian” 
 
În septembrie 1977 se 

înfiinţează Liceul Industrial nr. 6 - 
Constanţa, iar în anul 1990, devine 
liceu teoretic. Tot în anul 1990, în luna 
aprilie, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Constanţa aprobă schimbarea numelui 
din Liceul Industrial nr. 6 în Liceul 
Teoretic „Traian”. 

În atribuirea numelui „Traian” 
liceului trebuie găsită o motivaţie 
profundă, legată de marea personalitate 
care a fost „Imperatorul”. Ilustrul 
suveran a desfăşurat o activitate 
militară şi politică susţinută pentru a 
promova interesele romanităţii în cadrul 
unei entităţi statale întinse pe trei 
continente. Cu toate acestea, 
dimensiunea polivalentă a personalităţii 
sale i-a permis să nu lase nimic la voia 
întâmplării în ceea ce priveşte efortul de 
răspândire a culturii şi civilizaţiei latine 
în toate provinciile ocupate.  

Epoca lui Traian înregistrează 
semnele apogeului societăţii şi 
civilizaţiei antice, iar Imperiul atinge 
maxima expansiune. De asemenea, 
cultura cunoaşte înflorirea sa cea mai 
strălucită în toate domeniile. 

În acest context, liceul care 
astăzi poartă numele marelui împărat a 
fost onorat şi obligat să evolueze pe 
aceste coordonate, să fie o garanţie a 
reuşitei prin efort continuu, tenacitate, 
inteligenţă dublată de răbdare şi, nu în 
ultimul rând, abilitatea de a naviga prin 
vremuri tulburi, aşa cum şi marele 
nostru înaintaş a reuşit. 

 
Prof. Gabriela Costea  
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Personalităţi constănţene 

 

Krikor H. Zambaccian 
Armeanul născut la Constanţa în 1889 a fost colecţionar, 

reputat critic de artă şi membru corespondent al Academiei 
Române.  Între 1920 şi 1950, frecventând cercurile artistice ale 
Bucureştiului, a strâns o colecţie impresionantă de tablouri 
aparţinând unor pictori precum Pallady, Grigorescu, Ressu, 
Ciucurencu.  A înfiinţat primul magazin de artă românească din 
perioada comunistă: Romarta. În prezent, operele de artă donate 
statului de Zambaccian sunt găzduite în muzeul ce-i poartă 
numele. 

 

Ion Jalea 
Deși a fost nevoit să sculpteze toată viaţa doar cu mână 

dreaptă, după ce şi-a pierdut mâna stângă luptând în Primul 
Război Mondial, tulceanul Ion Jalea a creat numeroase 
monumente, statui, busturi, reliefuri şi compoziţii alegorice 
valoroase artistic. Lucrarea sa cea mai reprezentativă este, poate, 
compoziţia Arcaș odihnindu-se, donată de statul român Curţii de 
Justiţie din Luxemburg în anul 2009. Majoritatea lucrărilor sale, 
însă, 227 la număr, se găsesc la Muzeul Memorial „Ion Jalea” din 
Constanţa. 

 

Virgil Teodorescu 
Născut în 1909, a fost un  reprezentant al mișcării 

literare de avangardă, făcând parte din grupul suprarealist 
român. Debutează în 1928, în revista lui Arghezi, Bilete de 
papagal, iar în 1932 editează la Constanţa revista de 
avangardă Liceu, scriind poezii în limba română și franceză, 
precum și în "leopardă", limbă poetică inventată de el. A fost 
influenţat de Paul Éluard, din a cărui lirică a tradus după 
război. Între 1974 și 1978, Virgil Teodorescu a prezidat  Uniunea 
Scriitorilor din România. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Paul_%C3%89luard
http://ro.wikipedia.org/wiki/USR
http://ro.wikipedia.org/wiki/USR
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Ilinca BOGACIOV şi Amalia CARAŞ  

Personalităţi constănţene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucian Grigorescu 
Lucian Grigorescu s-a născut în Medgidia, la 1 

februarie 1894. Cu un excepţional talent plastic, a devenit  
„unul dintre cei mai interesanţi, mai complecşi și mai 
personali postimpresioniști în cadre mondiale" (N. 
Argintescu-Amza), cu expoziţii în mari oraşe ale lumii: Roma, 
Berlin, München, Budapesta, Moscova, Belgrad, Atena, Cairo, 
Dresda, Helsinki. Lucian Grigorescu a fost membru 
corespondent al Academiei Române, Maestru Emerit al Artei, 
Artist al Poporului, Laureat al Premiului de Stat.  

 
 

Aram Frenkian 
Născut la 20 martie 1898 la  Constanţa, Aram Frenkian 

a studiat, după obţinerea licenţei, filozofia, la Sorbona şi 

l'Ecole des Hautes Etudes din Paris. A fost membru al 

Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice din România, la secţia 

de Studii orientale şi vicepreşedinte al Societăţii de Studii 

Clasice. Din anul 1964 a devenit şeful secţiei de Istorie de la 

Institutul de Logică din Bucureşti.  

Cella Serghi 
Scriitoarea Cella Serghi (născută la 22 octombrie 1907 la 

Constanţa) a rămas ataşată toată viaţa de oraşul de la malul 
mării, pe care îl evocă în volumul autobiografic Pe firul de 
păianjen al memoriei. Amintirea Constanţei, cu „dugheana 
bunicului, ticsită de ulcele de lut ars, opaițe, amfore, sticluțe 
irizate, figurine ciobite, descoperite în săpăturile 
străvechiului Tomis”, o va tulbura mereu: „Despărţirea de mare, 
din cauza refugiului, a fost un şoc care a lăsat urme adânci”. 

În 1937 apare primul fragment din romanul Pânza de 
păianjen, un debutul remarcabil, apreciat chiar de Camil 
Petrescu, cel care o determinase să scrie, după cum mărturisea 
autoarea. 

 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Tomis
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Interviuri… amuzante 
 
Reporter: O primă întrebare: Cum e să fii mai 

deştept ca mine? 
Elevă 1: Ăăăă…dificilă întrebare pentru că nu 
ştiu dacă e aşa! 
Elev 1: Păi sunt obişnuit să fiu mai deştept ca 
tine, este a patra naţională la care particip! 
Elevă 2: Nu mă consider neapărat mai 
deşteaptă, cred că toți suntem deştepţi în 
felul nostru, pur şi simplu prin multă muncă şi 
dedicație fiecare poate ajunge unde îşi 
propune, aşa cum am făcut şi eu! 
Elev 2: (Râde) Nu prea ştiu cum să-ţi răspund 
la o astfel de întrebare, ce pot să zic e că să 
citeşti foarte mult, te ajută în anumite privinţe 

pentru că te învață cum să te exprimi în lume 
şi să atragi atenția asupra ta, iar asta poate 
este un plus. 
Elevă 3:Nu cred că este vorba de inteligenţă, 
ci de o înclinaţie către ceva, poate şi tu ai o 

înclinație spre altceva, poate eşti mai buna la 
altceva! 
Elev 3: Staţi puţin că asta e una dificilă…Nu 
mă consider mai deştept, dar anumite 
cunoştinţe mă fac să aparţin unui cerc mai 
elevat de oameni. 
Elev 4: Păi nu am de unde să ştiu asta... 
adică putem fi la fel de deştepți, ar trebui să 
te cunosc înainte să pot vorbi. Nu cred că 
este chiar aşa cum pare… Nu ştiu, nu pot da 
un răspuns concret, deci…(râde) 

* 
R: Ce te-a determinat să închizi facebook-

ul şi să deschizi cartea? 
Elevă 1: Oooo, dificil…Păi, nu ştiu, pasiunea, 

oricum orice aş răspunde ar suna a clişeu… 
Elev 1: Am lăsat facebook-ul deschis şi am început să învăţ şi la română… 
Elevă 2: Din fericire nu am facebook, nu mă pasionează aşa ceva, dar româna m-a pasionat 
dintotdeauna. 
Elev 2: În primul rând doamna profesoară care a avut foarte multă încredere în talentul meu, 
practic dumneaei a fost cea care m-a convins să particip, eu sunt într-o clasă de mate-info, în 
clasa a douăsprezecea şi da, dumneaei a fost cea care m-a convins să renunţ un pic la 
pregătirea pentru admitere, bac, facebook şi să particip la olimpiadă. 
Elevă 3: No, da’ n-am închis facebook-ul, le-am făcut pe amândouă în acelaşi timp, îmi 
dădeam check-in la bibliotecă atunci când învăţam…  
Elev 3: Cine a zis că nu le-am făcut simultan? 

Elev 4: N-am închis facebook-ul, dar am reuşit să le îmbin şi le-am îmbinat destul de bine cred eu… 
* 

R: Mai ai şi alte hobby-uri în afară de acela de a fi deştept? 
Elevă 1: Păăăi... asta fac în timpul liber…în rest îmi place să citesc şi să scriu… 
Elev 1: Asta mi se pare grea…să fiu talentat, să fiu perfect… 
Elevă 2: E mult spus deşteaptă! Ador astronomia şi matematica şi îmi place orice e legat de ele… 

Elev 2: Cânt la pian, se pune? Oricum, consider că toata lumea are câte un hobby şi se 
pricepe la câte ceva! 

Spiritus  loci 

 

 

 

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” 

Din anul 2000, liceul are 
denumirea de Lucian Blaga. Unitatea de 
învăţământ care a stat la baza acestei 
transformări a fost Şcoala Generală Nr. 
41, care a format şi a modelat elevi şi tot 
atâtea personalităţi.  

Viziunea liceului din 2008 este, 
din perspectiva dir. prof. Iuliana Linea, 
,,Şcoală europeană pentru o societate 
europeană”. Pasionaţi de artă şi literatură 
în special, am pornit, acum 3 ani în 
marea aventură a proiectului - Colocvii 
Blagiene. Prof. univ. dr. Nicolae Rotund, 
scria la începutul monografiei liceului: „La 
împlinirea jumătăţii de veac de la 
dispariţia marelui poet şi gânditor român 
se editează monografia instituţiei, pe care 
o slujesc cu recunoscută destoinicie, prin 
rodul unei fericite formule de profesori şi 
directori, acum atât de tineri.” 

 
Prof. dr. Trache Elena 

Prof. Miu Jermen 
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Elevă 3: Ăăăă, da, cred că da, stai să mă gândesc…Nu, nu mai am…(râde) 
Elev 3: Photoshop! Îmi place să lucrez în photoshop şi cred că pasiunea mea pentru fotografie 
şi literatură este descrisă cel mai bine de propoziția „O imagine face cât o mie de cuvinte!” 
Elev 4: „Nu, îmi ocupă prea mult timp deşteptăciunea şi dezvoltarea personală şi nu mai am 
timp pentru altceva…” bineînțeles, o să vă rog să puneţi replica între ghilimele! 

* 
R: Şi acum ultima întrebare, dar nu cea din urmă: Cu un IQ aşa de mare ca al tău, cum 
percepi tu „şcoala altfel”? 
Elevă 1: Oarecum interesantă… 
Elev 1: Pentru mine nu prea există, deoarece eu nu merg la activităţile din săptămâna aceea! 
Elevă 2: O văd ca pe o relaxare! 
Elev 2: Aici ar trebui să fiu diplomat şi să zic că este o iniţiativă foarte bună, sau să-mi zic 
adevărata părere?  
R:Sincer te rog!  
Elev 2: Părerea mea sinceră este ca ar putea să iasă ceva foarte frumos din „şcoala altfel”, 
doar că nu e deloc privită cu seriozitate nici de elevi şi nici de profesori! 
Elevă 3: Şcoala altfel? sincer o pierdere de vreme, dacă pot să zic aşa, ar fi trebuit să 
rămânem cu ceva după ea, dar nu! 
Elev 3: O prostie, sincer, o prostie! 
Elev 4: Din punctul meu de vedere, este o săptămână foarte bună pentru noi, olimpicii, pentru 
că nu trebuie să mergem la şcoală şi nici nu trebuie să participăm la toate activităţile scoase 

din toate părţile, dar este în acelaşi timp şi o pierdere de vreme şi de resurse, adică a vrut să 
pară ceva ce nu este! 

Denisa BOBOC,Silvia LUPEA, Iuliana VELICU şi Agnes BIŞOC,   
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiritus  loci 

                                                            

Liceul Teoretic „Decebal”  

 

Liceul „Decebal” a fost înfiinţat în anul şcolar 1970-1971, sub denumirea „Liceul 
nr. 5 Constanţa”. În anul 1977, printr-o hotărâre a Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Constanţa a fost transformat în liceu industrial, pus sub egida Ministerului Minelor 
Petrolului şi Geologiei. Cu toate că liceul nu oferea perspectiva unor meserii atractive 
pentru absolvenţii şcolilor generale, planul de şcolarizare a fost atins, au fost obţinute 
rezultate bune la concursurile şcolare şi admiterea în învăţământul superior. Toate 
acestea au fost realizate de un colectiv didactic competent, care a asigurat calitatea 
deosebită a elevilor. 

În anul 1990, ţinând cont de preferinţele absolvenţilor de şcoală generală, dar şi 
de calitatea colectivului de cadre didactice, instituţia a fost transformată in liceu teoretic şi 
a primit numele lui Decebal. 

Mesajul lui „Decebal”: Pluteşte drept înainte şi, dacă pământul pe care îl cauţi nu 
exista încă, fii sigur că Dumnezeu îl va crea într-adins a-ţi răsplăti îndrăzneala. 

Toţi oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puţini dintre ei îşi mai aduc aminte. 
Fii atent la gândurile tale,/ Pentru că ele vor deveni cuvinte!/ Fii atent la cuvintele 

tale,/ Pentru că ele vor deveni fapte!/ Fii atent la faptele tale,/ Pentru că ele vor deveni 
obiceiuri!/ Fii atent la obiceiurile tale,/ Pentru că ele vor deveni caracterul tău!/ Fii atent la 
caracterul tău,/ Pentru că el va fi destinul tău!  

Prof. Laura Ududec 
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Participanţii la Olimpiada Naţională 

de Limbă şi Literatură Română 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Clas
a 

Şcoala/Judeţul Profesor pregătitor 

1 Ignat Rebeca IX C. N. „L. Blaga” Sebeş, Alba Sterca Cristina 

2 
Ekart-Jelmărean 
Casiana  

X C. N. „L. Blaga” Sebeş, Alba 
Sorohan Alina 
Gherghin Delia 

3 Balc Diana  XI C. N. „T. Maiorescu” Aiud, Alba Galea Gabriela  

4 Arion Iulia  XII 
C. N. „David Prodan” Cugir, 
Alba 

Moldovan Iulia  

5 Foitoş Alexandru IX C. N. „Moise Nicoară”, Arad Diana Şimonca 

6 
Koczka Anamaria 
Larisa  

X Liceul „Mihai Viteazul”, Arad Nemeş Dana 

7 Şăran Mirela  XI 
Liceul Pedagogic „Dimitrie 
Ţichindeal”, Arad 

Dragomir Tudor 

8 
Farcaşiu Răzvan 
Florin  

XII C. N. „Elena Ghiba Birta”, Arad Mateuţiu Nicoleta 

9 
Stănescu Alexandra 
Mihaela 

XII 
Liceul Teoretic „Ion Mihalache”, 
Argeş 

Silvia Fugulin 

10 Bădălan Ruxandra  XI C. N. „Zinca Golescu”, Argeş Lavinia Rizoiu 

11 Vlaicu Adriana X C. N. „I. C. Brătianu”, Argeş Costache Lucian 

12 
Stan Mihaela 
Gabriela 

IX C. N. „I. C. Brătianu”, Argeş Alina Manea 

13 Râcu Alina-Mihaela IX 
Liceul Teoretic „Spiru Haret”, 
Bacău 

Pistol Claudiu 

14 
Palaghiu Oana-
Bianca 

X C. N . „Gh. Vrănceanu”, Bacău Paşcu Anca Mihaela 

15 
Enache Mădălina-
Elena 

XI C. N. „Dimitrie Cantemir”, Bacău Mutoiu Lăcrămioara 

16 
Benchea Natalia-
Antoaneta 

XII C. N. „Vasile Alecsandri”, Bacău Marin Preda 

17 Groza Teodora IX C. N. „Emanuil Gojdu”, Bihor 
Daniela Iederan, 
Fetea Violeta 

18 Puia Georgiana X C. N. „Mihai Eminescu”, Bihor Marton Veronica 

19 
Frăţilă Teodora 
Denisa  

XI C. N. „Emanuil Gojdu”, Bihor 
Păcurar Corina, 
Chetrone Meda 

20 
Creţu Maria 
Alexandra 

XII C. N. „Emanuil Gojdu”, Bihor Chirilă Viorel 

21 Hiticaş Monica Naomi IX 
C. N. „Petru Rareş”, 
Bistriţa - Năsăud 

Nicula Nelia 

22 Bora Ancuţa X 
C. N. „L. Rebreanu” 
Bistriţa - Năsăud 

Fulga Daniela 

23 Neştiut Maria XI 
C. N. „G. Coşbuc” 
Bistriţa - Năsăud 

Chira Daniela 

24 Ioja Maria XII 
C. N. „L. Rebreanu”  
Bistriţa - Năsăud 

Iacob Mihaela 

25 
Lorinţiu Patricia 
Lorena 

XII 
C. N. „L. Rebreanu” 
Bistriţa - Năsăud 

Halaszi Monica 

26 Tănasă Oana IX C. N. „A. T. Laurian”, Botoşani Rîznic Cristina 

27 Vasilachi Laura Elena X Liceul „Regina Maria”, Botoşani 
Oprişan Daniela-
Doina 
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28 Sandu Roxana XI 
C. N. „Mihai Eminescu”, 
Botoşani 

Săvescu Tamara 

29 Nicolescu Bianca XII C. N. „A. T. Laurian” Botoşani Leonte Viviana 

30 Cucoranu Ana Maria IX C. N. „Dr. I. Mesota”, Braşov Paler Oana 

31 
Păcurar Cristina 
Maria  

X C. N. „Dr. I. Mesota”, Braşov Ionescu Maria  

32 Năsui Laurenţiu  XI C. N. „Dr. I. Mesota”, Braşov Cîrciu Evelina  

33 Pârcălăbescu Letiţia XII 
Liceul „Johannes Honterus”, 
Braşov 

Giuglea Diana  

34 Miron Miruna IX C. N. „Gh. M. Murgoci”, Brăila Kiţu Daniel 

35 Lazăr Monica Naomi X C. N. „Gh. M. Murgoci”, Brăila Bercariu Tatiana 

36 Struţă Alexandra XI C. N. „Nicolae Bălcescu”, Brăila Bogatu Adriana 

37 Turcu Loredana XII C. N. „Gh. M. Murgoci”, Brăila Kiţu Daniel 

38 Bîcă Adriana IX C. N. „Tudor Vianu”, Bucureşti Ohara Donovetsky 

39 Hinescu Alina Ioana IX C. N. „Sf. Sava”, Bucureşti Tran Andreea 

40 Neacşu Sofia Maria IX C. N. „Sf. Sava”, Bucureşti Tran Andreea 

41 Chivu Ana Maria IX C. N. „Gh. Lazăr”, Bucureşti Ştefania Ciobanu 

42 
Iordache Dragoş 
Alexandru 

IX C. N. „Sf. Sava”, Bucureşti Tran Andreea 

43 Bădeu Andreea IX 
C. N. Bilingv „G. Coşbuc”, 
Bucureşti 

Rosca Teodora-
Alina 

44 Teodorescu Bianca X C. N. „Sf. Sava”, Bucureşti Pop Iulia 

45 Drăguţ Iuliana X 
C. N. „Mihai Eminescu”, 
Bucureşti 

Codreanu Vanda 

46 Teodorescu Ariadna X C. N. „Mihai Viteazul”, Bucureşti Brînduşa Dragomir 

47 Iosif Andrei X C. N. „Mihai Viteazul”, Bucureşti Brînduşa Dragomir 

48 Ciobanu Oana Maria X C. N. „Gh. Lazăr”, Bucureşti Ştefania Ciobanu 

49 Velicu Raluca X C. N. „Spiru Haret”, Bucureşti Corina Buzoianu 

50 Cârneciu Mihai XI 
C. N. Bilingv „G. Coşbuc”, 
Bucureşti 

Teodora Roşca 

51 Popescu Camelia XI C. N. „Tudor Vianu”, Bucureşti Ciprian Nistor 

52 Osman Alexandra XI C. N. „Mihai Viteazul”, Bucureşti Brînduşa Dragomir 

53 Androne Alexandra XI 
Liceul Bilingv „Cervantes”, 
Bucureşti  

54 Raicovescu Ana Eliza XI C. N. „Gh. Lazăr”, Bucureşti Ştefania Ciobanu 

55 
Costea Cosmina 
Maria 

XI C. N. „Sf. Sava”, Bucureşti 
Lăzărescu 
Gheorghe 

56 Ursu Maria Gabriela XII C. N. „Matei Basarab”, Bucureşti Dan Munteanu 

57 Stroe Luana XII 
Colegiul Romano-Catolic „Sf. 
Iosif”, Bucureşti  

58 Țaca Lilia XII Liceul „G. Călinescu”, Bucureşti Mihaela Georgescu 

59 Mihăescu Emma XII C. N. „Sf. Sava”, Bucureşti Lişman Victor 

60 Balaban Luiza XII 
Liceul De Arte „Nicolae Tonitza”, 
Bucureşti  

61 Drăghici Elena XII 
C. N. Bilingv „G. Coşbuc”, 
Bucureşti 

Rosca Teodora-
Alina 

62 Marian Elena IX C. N. „B. P. Hasdeu”, Buzău Ionel Banu 

63 
Dimian Roxana 
Iuliana  

X C. N. „B. P. Hasdeu”, Buzău Luminiţa Cazacu 
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64 Mangalea Ioana XI C. N. „B. P. Hasdeu”, Buzău Gabriela Matiu 

65 Enache Ioana XII C. N. „B. P. Hasdeu”, Buzău Ionel Banu 

66 Dolot Nicole IX 
C. N. „Traian Lalescu”, Caraş 
Severin 

Lepădatu Valentin 

67 
Dinulica Augustin 
Petru 

X 
Liceul Pedagogic „C. D. Loga”, 
Caraş Severin 

Paica Ana 

68 
Chiseliţe Eleonora 
Nicoleta 

XI 
C. N. „Traian Lalescu”, Caraş 
Severin 

Ivan Elena 

69 Ivan Anca XII 
C. N. „Traian Lalescu”, Caraş 
Severin 

Sîrbu Gina 

70 
Fierea Daniela 
Andreea 

IX C. N. „Barbu Ştirbei”, Călăraşi Mihai Simona 

71 Zamfir Simona Ioana X C. N. „Barbu Ştirbei”, Călăraşi Mihai Simona 

72 Mihai Florentina XI 
Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu”, Călăraşi 

Mincu Daniela 

73 Stan Maria XII C. N. „Barbu Ştirbei”, Călăraşi Mihai Simona 

74 Andreescu Radu IX 
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, 
Cluj 

Galasiu Ingrid 

75 Chirteş Mara X C. N. „Emil Racoviţă”, Cluj Columban Monica 

76 Tarţa Adela XI 
Liceul Teoretic „Nicolae 
Bălcescu”, Cluj 

Berindeiu Nicolae 

77 David Gordan XII C. N. „Emil Racoviţă”, Cluj Daniela Dumitrescu 

78 Gîlă Clara  IX 
Liceul Teoretic „Ovidius”, 
Constanţa 

Trache Alina 

79 Dumitru Ştefania X 
Liceul Teoretic „Decebal”, 
Constanţa 

Laura Ududec 

80 Răfoi Andra XI 
C. N. „Mircea cel Bătrân”, 
Constanţa 

Amalia Zisu 

81 Sas Mădălina  XII 
Liceul Teoretic „Ovidius”, 
Constanţa 

Trifan Deniz 

82 Răcaru Oana  XII 
Liceul Teoretic „Callatis”, 
Constanţa 

Livia Costache 
Dumitrescu Ionel 

83 
Ciuraru Andreea 
Roxana 

IX 
Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, 
Covasna 

Bularca Maria 

84 Todor Nadia X 
Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, 
Covasna 

Badiu Maria 

85 Mihalca Patricia XI C. N. „Mihai Viteazul”, Covasna Ghinea Ligia 

86 Marinescu Felicia XII C. N. „Mihai Viteazul”, Covasna Minculete Mioara 

87 
Cojocaru Elena-
Luciana 

IX 
C. N. ,,Nicolae Titulescu”, 

Dâmbovița 
Ancuţa Iuliana 

88 Gavrilă Corina Ioana X 
C. N „Ienachiţă Văcărescu”, 
Dâmboviţa 

Lupea-Necula 
Gabriela 

89 Dună Denisa Elena XI 
C. N „Vladimir Streinu”, 
Dâmboviţa 

Păun Adela 

90 
Oprescu Alexandra 
Mihaela 

XII 
C. N „Ienachiţă Văcărescu”, 
Dâmboviţa 

Dinu Camelia-
Monica 

91 Jianu Oana Marina  IX C. N. „Fraţii Buzeşti”, Dolj Iliescu Ştefan  

92 
Leulescu Maria 
Andreea 

X C. N. „Carol I”, Dolj 
Pârvuleasa 
Constanţa  

93 Militaru Elisabeta XI C. N. „Carol I”, Dolj Burtea Ofelia  

94 Bîzîc Cătălina XII  C. N. „Elena Cuza”, Dolj Căpăţână Irina  
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95 Iacob Adelina IX C. N. „V. Alecsandri”, Galaţi Popa Diana Cătălina 

96 
Gheorghe Alexandra 
Gabriela 

X C. N. „V. Alecsandri”, Galaţi Popa Diana Cătălina 

97 
Codreanu Narcisa 
Cătălina 

XI C. N. „V. Alecsandri”, Galaţi Tudorache Elena 

98 Motoc Anca Elena XII C. N. „Spiru Haret”, Galaţi Cristovici Rodica 

99 
Buznea Alexandra 
Lavinia 

IX Liceul „Tiu Dumitrescu”, Giurgiu Oprea Elena 

100 Boşcan Ana - Laura X C. N. „Ion Maiorescu”, Giurgiu Preotu Adriana 

101 
Sandu Georgiana - 
Iulia 

XI C. N. „Ion Maiorescu”, Giurgiu Preotu Adriana 

102 Tarara Andra XII C. N. „Ion Maiorescu”, Giurgiu Decea Dalia 

103 
Anghelache 
Alexandra 

IX C. N. „T. Vladimirescu”, Gorj Goanţă Cristina 

104 Mărgulescu Roxana X C. N. „Spiru Haret”, Gorj Dima Luminiţa 

105 Dalaban Elena XI C. N. „Spiru Haret”, Gorj Ştefănescu Gretuţa  

106 Stochiţoiu Alexandra XII C. N. „Spiru Haret”, Gorj Dima Luminiţa 

107 Vîlcan Oana IX 
Liceul Teoretic „O. C. 
Tăslăuanu”, Harghita  

Rusu Mirela  

108 
Sandor Andreea 
Diana  

X C. N. „O. Goga”, Harghita  Bucur Cristiana  

109 
Cozma Daniela - 
Andreea  

XI  C. N. „O. Goga”, Harghita  Bucur Cristiana  

110 Pascariu Andrei  XII 
Liceul Tehnologic Corbu, 
Harghita  

Laurenţiu Mirela  

111 Pavel Mihai  IX 
C. N. „Iancu de Hunedoara”, 
Hunedoara 

Petre Mihai 

112 Mihăiţă Diana X 
C. N. „Iancu de Hunedoara”, 
Hunedoara 

Petre Mihai 

113 Cristian Alina Ionela  XI 
C. N. „I. C. Brătianu”, 
Hunedoara 

Stănculescu Diana 

114 Ferdeş Ana Maria XII C. N. „Aurel Vlaicu”, Hunedoara Kadar Emilia 

115 Căciulă Jeny IX 
C. N. „M. Vitezul” - Slobozia, 
Ialomiţa 

Stan Loredana  

116 
Coman Mădălina 
Ioana  

X 
C. N. „Gr. Moisil” - Urziceni, 
Ialomiţa 

Datcu Simona 

117 Cocîrlea Ana Elena  XI 
Liceul Teoretic „Carol I” - 
Feteşti, Ialomiţa 

Georgescu Daniel  

118 Stan Alexandra  XII 
C. N. „Gr. Moisil” - Urziceni, 
Ialomiţa 

Pavăl Eugenia 

119 Rezuş Ioana Irina  IX C. N. „C. Negruzzi”, Iaşi Mihaela Doboş 

120 Pătrău Alexandra X C. N. „C. Negruzzi”, Iaşi  Mihaela Doboş 

121 
Stoica Andrada 
Mihaela 

XI Colegiul „E. Racoviţă”, Iaşi  Mihaela Calabalic 

122 
Istrate Alexandra 
Brenda 

XII Colegiul Naţional Iaşi  Dorina Apetrei 

123 Botilca Cristina  X 
Liceul Teoretic „Mihail 
Kogălniceanu”, Ilfov 

Mureşanu Camelia 

124 Soare Gabriela  XII 
Liceul Teoretic „Mihail 
Kogălniceanu”, Ilfov 

Mureşanu Camelia 

125 David Roxana Iuliana  IX 
C. N. „Gheorghe Şincai”, 
Maramureş 

Popan Anca 
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126 Pop Roxana X 
C. N. „Gheorghe Şincai”, 
Maramureş 

Hendea Anca 

127 Şpan Andreea XI 
C. N. „Gheorghe Şincai”, 
Maramureş 

Cătană Mihaela 

128 Buda Sorina Maria XII 
C. N. „Vasile Lucaciu”, 
Maramureş 

Friedrich Janina 

129 Protopopescu Ruri IX C. N. „Traian”, Mehedinți Toma Nineta 

130 
Bărbuceanu 
Georgiana Iuliana 

X C. N. „Traian”, Mehedinți Hruby Elisabeta 

131 
Giurchiţă Bianca 
Maria 

XI 
C. N. „Gheorghe Ţiţeica”, 
Mehedinți 

Magelona Petrescu 

132 Jderu Ionela Despina XII 
C. N. „Gheorghe Ţiţeica”, 

Mehedinți 
Ofelia Arbanasi 

133 Fechită Luiza IX 
Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, 
Mureş  

Raţiu Bogdan 

134 Moldovan Diana X C. N. „Unirea”, Mureş  Pui Laura 

135 Nemeth Adrienn XI C. N. „M. Eliade”, Mureş  Frăţilă Ioan 

136 Pop Maria Cristina XII C. N. „Al. Papiu Ilarian”, Mureş  Boboc Luminiţa 

137 Schonfeld Lorin IX C. N. „Calistrat Hogaş”, Neamţ Neculăeş Cristina 

138 Nuţu Irina X C. N. „Calistrat Hogaş”, Neamţ Neculăeş Cristina 

139 Herghea Ioana  XI C. N. „Roman-Vodă”, Neamţ Nacu Anda-Iuliana 

140 Şoldan Daniela-Ionuţ XII C. N. „Calistrat Hogaş”, Neamţ Neculăeş Cristina 

141 Andronesi Andra IX C. N. „Radu Greceanu”, Olt Alexandru Felicia 

142 Neagu Ştefania X C. N. „Ion Minulescu”, Olt Perianu Irina 

143 Ghiţă Anca Diana XI C. N. „Ion Minulescu”, Olt Ion Constantin 

144 Manolache Florentina XII C. N. „Ion Minulescu”, Olt Ghiţă Georgeta 

145 Alecy Bianca IX C. N. „Mihai Viteazul”, Prahova  Chiriţă Diana 

146 
Bădescu Irina 
Andreea 

X 
Colegiul „Constantin 
Cantacuzino”, Prahova 

Stanciu Cătălina 

147 Oancea Daniela XI C. N. „Mihai Viteazul”, Prahova  Iancu Mariana 

148 Dulamă Ioana XII 
C. N. „Nicolae Grigorescu”, 
Prahova 

Dinu Cristina 

149 Orosz Denise IX 
C. N. ,,Mihai Eminescu”, Satu 
Mare 

Cozma Georgeta 

150 
Beres Geanina 
Antonela 

X 
C. N. ,,Mihai Eminescu”, Satu 
Mare 

Ziman Dorina 

151 Bob Ruxandra XI 
C. N. ,,Mihai Eminescu”, Satu 
Mare 

Seicean Delia 

152 Dumitru Oana Denisa XII 
C. N. ,,Mihai Eminescu”, Satu 
Mare 

Cozma Georgeta 

153 Petre Cristiana IX C. N. „Silvania”, Sălaj Dan Clara 

154 Pavel Ioana  X C. N. „Silvania”, Sălaj Tuduce Ioana 

155 
Noje Roxana 
Andreea 

XI 
Liceul Teoretic „Ion 
Agârbiceanu, Sălaj 

Chiş-Dan Liviu 

156 Ciordaş Diana Corina XII C. N. „Simion Bărnuţiu”, Sălaj Guţu Octavian 

157 Vasilca Delia Rebeca IX C. N. „Octavian Goga”, Sibiu Ramona Vişan 

158 
Giupană Coleta 
Margareta 

X C. N. „Octavian Goga”, Sibiu Andra Tischer 

159 
Buta Alexa 
Francesca Lara 

XI 
Şcoala Naţională De Gaz 
Mediaş, Sibiu 

Ligia Csiki 
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160 Murguleţ Diana XII 
Şcoala Naţională De Gaz 
Mediaş, Sibiu 

Ligia Csiki 

161 Căşuneanu Adela-Ela IX C. N. „Petru Rareş”, Suceava  Cîrstian Gheorghe 

162 Pălie Larisa Andreea X C. N. „Nicu Gane”, Suceava Pavel Daniela 

163 Dominte Inessa X 
C. N. „Ştefan Cel Mare”, 
Suceava 

Prodan Ramona 
Liliana 

164 Gavrilovici Anastasia XI C. N. „Petru Rareş”, Suceava  Boteanu Ileana 

165 Alboi Simona XII C. N. „Dragoş Vodă”, Suceava Ghidion Dorina 

166 Ureche Silvia IX 
Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, 
Teleorman 

Aliu Felicia 

167 
Păruş Mădălina 
Ştefania 

X 
Liceul Teoretic Zimnicea, 
Teleorman 

Ignat Aneta 

168 
Mardale Alexandra 
Lili 

XI C. N. „A. D. Ghica”, Teleorman Andreica Mihaela 

169 Stancu Adriana XII 
Liceul Pedagogic „Mircea 
Scarlat”, Teleorman 

Buciu Mariana 

170 Crîlov Sara IX Liceul Teoretic „N. Lenau”, Timiş Săvescu Florinela 

171 Grosseck Oxana X Liceul Teoretic „N. Lenau”, Timiş Oancea Carmen 

172 
Petrea Andreea 
Raluca 

XI C. N. Bănățean, Timiş Belei Crina 

173 Ung Snejana XII 
Liceul Pedagogic „Carmen 
Sylva”, Timiş 

Jebelean Elena 

174 Cozlov Anamaria IX 
Colegiul Dobrogean „Spiru 
Haret”, Tulcea 

Vicol Mihaela  

175 Teodorof Laura-Ioana X 
Colegiul Dobrogean „Spiru 
Haret”, Tulcea 

Anastasiu Florin  

176 
Hangu Giorgiana - 
Daniela 

XI 
Liceul Teoretic „Gh. M. 
Murgoci”, Tulcea 

Preda Gilda  

177 Sidorencu Alexandra XII 
Colegiul Dobrogean „Spiru 
Haret”, Tulcea 

Vicol Mihaela  

178 Nicu Anca Teodora  IX 
C. N. „Mircea Cel Bătrân”, 
Vâlcea 

Tămaş Simona 

179 Bonciu Ileana X C. N. „Al. I. Lahovari”, Vâlcea Ioniţă Isabella 

180 
Jipescu Maria 
Cristina  

XI  C. N. „Al. I. Lahovari”, Vâlcea 
Dumitrescu 
Gherghina  

181 Plăcintă Mihaela XII  
Liceul „Constantin 
Brâncoveanu”, Horezu, Vâlcea 

Vladu Elena  

182 Boncoi Diana IX 
C. N. „Gheorghe Roşca 
Codreanu”, Vaslui 

Mereuţă Andreea 

183 Parteni Diana Elena X 
Liceul Teoretic „Mihail 
Kogălniceanu”, Vaslui 

Munteanu Laura 

184 Neştian Elena XI 
C. N. „Gheorghe Roşca 
Codreanu”, Vaslui 

Negruţ Cristina 

185 
Botgros-Radu 
Simona 

XII 
C. N. „Gheorghe Roşca 
Codreanu”, Vaslui 

Cîrjonţu Mihaela 

186 Bucă Larisa Elena IX C. N. „Unirea”, Vrancea Plăiaşu Daniela 

187 
Cornilă Andreea 
Silvia 

X 
Liceul Teoretic „Emil Botta”, 
Vrancea 

Vîrlan Ana 

188 
Munteanu Vlăduţ 
Silviu 

XI 
Liceul Teoretic „Emil Botta”, 
Vrancea 

Zoltan Alina 

189 
Stancu Cristina 
Alexandra 

XII C. N. „Unirea”, Vrancea Zgăbârdici Maria 
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              ZIUA Z(ET) 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ziua listelor. Ora adevărului.  
Cum rezultatele au fost postate 

simultan pe site-ul I.Ş.J. Constanţa, la uşa 
monumentală a Colegiului „Eminescu” nu se-
nghesuie foarte multă lume. Nu e îmbulzeala 
de la Bac, iar ţipetele de bucurie şi suspinele 
eşecului nu se transmit în direct pe nicio 
televiziune.  

Asistăm mai curând la pelerinajul 
unor copii şi adulţi discreţi, care-şi aşteaptă 
rândul să vadă tapetul de tabele, să caute 
câteva nume şi cele trei note din dreptul lor: 
oralul, scrisul, media. Ierarhia la fiecare clasă 
trebuie făcută din ochi, în gând, căci sortarea 
concurenţilor a rămas alfabetică.  

Se aud, intermitent, exclamaţii: L-am 
(Am) găsiiit(-ooo)! ... Nu se poaate! ... Stai 
aşa, sunt pe şase... Ba nu, pe şapte! ... Alo, 
mama, cred că iau menţiuneee! ... Lasă, 
poate la anu’!... Şi întrebări: (perplexitate) De 
ce am luat 88 de puncte la scris? ... (protest) 
Cum, bă, să-mi scadă atâtaaa? ... 
(curiozitate maliţioasă) Şi X... cât a luat?... 
(poate-poate) Faci contestaţie? 

Îi felicităm pe cei câţiva care se 
despart de „Eminescu” surâzători. Îi 
consolăm (sau cel puţin încercăm) pe alţii, 
care sunt dezamăgiţi, amintindu-le că o 
plimbare pe Faleză te poate readuce la viaţă.  

 
Urmează contestaţiile.  
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SĂ FACEM TOTUL PENTRU CANDIDAŢII NOŞTRI! 

 
 

Comentariu de text 
 

 
 

Dorind să contribuim şi noi la o mai 
bună pregătire a participanţilor la Olimpiada 
de Limbă şi Literatură Română, vă 
propunem grila de analiză a unui text de 
muzică din zilele noastre, în scopul de a 
racorda demersul olimpic la pulsul 
contemporaneităţii („aici şi acum”-ul la care 
se raportează orice discurs oratoric 
respectabil).  

Valorificând zona tematică a durerii 
fizice sau sufleteşti, dragostei, iubirii, 
dorinţei nesatisfăcute, vom urmări relaţia 
dintre ideea poetică şi mijloacele artistice 
într-o emoţionantă, deşi simplă, poveste de 
amor petrecută în centrul unui oraş 
românesc. Este vorba despre hit-ul 
formaţiei TAXI, „Trag un claxon”, cu un text 
de largă inspiraţie poetică şi lungă expiraţie 
melodioasă.  

Primul vers („Mă scol dimineaţa, mă duc la serviciu”) exprimă o tensiune lirică 
neaşteptat de puternică şi satisface pe deplin intenţia de captatio binevolentiae a 
cantautorului. Ascultătorul, cutremurat brusc de imaginea trezitului devreme pentru a se 
deplasa buimac spre muncă (şcoală) simte că propria dramă cotidiană e acolo, în text, subtext 
şi context. Fel de fel de întrebări îl zdruncină: Unde lucrează textierul? Execută el o muncă 
fizică sau intelectuală? Se duce el la serviciu pe jos, cu mijloacele de transport în comun sau 
cu maşina mică? Şi, mai ales, la ce oră se scoală? Apoi îşi aminteşte de zicerile strămoşeşti: 
Românul e născut poet…deci, fiind născut, textierul e poet…aşadar, lucrează la serviciul de 
poeţi… prin urmare, nu se trezeşte dis-de-dimineaţă. Starea de panică e înlocuită de 
admiraţie şi încântare, sentimente amplificate la auzirea versului următor: „E un hobby de-al 
meu”. Mlădiţă dintr-un popor harnic şi muncitor, care a ştiut mereu a învârti hora, dar şi 
suveica (…de crăpau mâţele jucându-se…), autorul a desăvârşit un proces început demult, a 
transformat munca în pasiune, în obsesie. Pe plan profesional, atinsu-şi-a idealul. Este un om 
împlinit, un model pentru oamenii muncii de la oraşe şi sate.  

Aici lucrurile sunt lămurite. 
Din păcate, triumful individului asupra conceptului de „muncă pe brânci” este umbrit 

de neîmpliniri în viaţa personală. Ele sunt evocate într-o secvenţă a dorinţelor mustinde: „În 
fiecare zi mă intersectez/ Cu o fată care merge la liceu./ Are nişte forme – o să fiu concis –/ E 
concepută în ciudă (în ciuda mea, evident),/ Însă, ce păcat, încă n-a votat.” Suntem conduşi în 
spaţiul unghiular („mă intersectez”) al întâlnirilor decisive, precum cea dintre Fata de împărat 
şi Luceafăr, Riga Crypto şi lapona Enigel ori tânărul ţăran şi săteanca isteaţă din idilele lui 
Coşbuc. Şi, ca să rămânem în sfera acestei ultime comparaţii, ne imaginăm cum sacii pe care 
îi ducea în spatele-i juna coşbuciană au fost înlocuiţi de ghiozdan, fota şi ia de blue-jeans şi 
top, iar cărarea de la moară prin bulevardul citadin, semn al emancipării femeii de sub 
exploatarea omului de către om. Nu ştim dacă flăcăul lui Coşbuc s -a întrebat asupra 
participării la vot a consătencei lui, dar pentru conştiinţa cetăţeanului de azi este o problemă 
esenţială. Nu atât exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei îndatoriri obşteşti constituie 
nodulul mărturisirii, cât posibilitatea ca tânăra să fie o ingenuă, ceea ce l-ar pune pe Eu-l 
poetic în situaţia jenant-penală a coruperii de minore. Ar trebui remarcate acuitatea vizuală a 
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percepţiei şi simţul plastic al reprezentării; deşi exprimată concis („are nişte forme”), imaginea 
care surprinde silueta fetei ne oferă o multitudine de sugestii, aprofundate în intimitate de 
către fiecare ascultător. Textierul pare fascinat deocamdată de „forme” şi mai puţin de 
conţinuturi, însă reacţia ideatică nu va întârzia să apară. El e cuprins de o nevoie imperioasă 
de a-şi recapitula trăsăturile definitorii („Sunt un bărbat normal,/ Cu slăbiciuni normale”) şi 
trage o concluzie alarmantă: „Acum pot fi fatale”. Sentimentul mioritic al fatalităţii, care 
marchează destinul istoric al neamului, îl ajunge, iată, din urmă pe textierul-şofer exact pe ruta 
casă-slujbă, şi asta numai din cauza regimului de viteză impus de Poliţia Română în localităţi 
(controversatul 50 km / h).  

O defulare din rărunchii fiinţei urmează în refren; „…Aşa că: / Trag câte-un claxon/ 
Când trec pe lângă ea,/ Măcar atât să trag/ Dacă nu pot altceva.”. Dominaţia semantică a 
verbului a trage este aici evidentă şi exprimă din plin dorul psiho-fizic al Eu-lui sfâşiat de 
porniri irezolvabile (Atenţie! Posibil subiect: Polisemia acestui foarte uzitat verb!).  

Strofa a doua exprimă, în esenţă, trei ţâşniri ale intuiţiei poetice:  
1) Eu-l încearcă să mute perspectiva încolo şi-ncoace, doar-doar va putea să claseze 

cazul. Din păcate, nu găseşte nicio portiţă de scăpare în legislaţia actuală („Oricât aş privi şi 
din orice unghi/ Problema-i încă minoră”). 

2) Acelaşi Eu, în ipostaza deprimată, bate în retragere: „Aşa că ştiu că tre’ să cam 
stau în banca mea”. De remarcat forma scurtă, oral-familiară tre’, de o discretă expresivitate, 
amintindu-ne că românul, chiar poet, e modest şi la locu’ lui. 

3) Întărâtat, Eu-l nu-şi poate reprima totuşi („…atracţia este majoră”) sentimentele 
fiziologice: „Mă furnică insistent, foarte consistent/ În zone analfabete,/ Care nu cunosc 
legislaţie, când e vorba de…”  

Este apogeul confesiunii, de o intimitate egalată doar de relaţia pacient – medic, 
oprită exact în momentul totalei mărturisiri, aproape insuportabile pentru ascultător. Solidari cu 
suferinţa cantautorului, credem că unica soluţie rămâne mobilizarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale pentru a eradica analfabetismul. Părerea noastră! 

 
Redacţia In media res 
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Premianţii Olimpiadei de Limba şi Literatura Română 
Constanţa, 2013 

 
 
Clasa a IX-a 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Şcoala Localitatea 
Nota 

finală 
Premiul 

1 Petre Cristiana C. N. „Silvania” Zalău 120 I 

2 Bîcă Adriana C. N. „Tudor Vianu” Bucureşti 119 II 

3 
David Roxana 
Francesca 

C. N. „Gheorghe Șincai” Baia Mare 115,5 III 

4 Hinescu Alina Ioana C.N. „Sf. Sava” Bucureşti 115 Menţiune 

5 Rezuş Ioana Irina C. N. „C. Negruzzi”  Iaşi 114 Menţiune 

6 Andreescu Radu 
Liceul Teoretic „Onisifor 
Ghibu” 

Cluj-Napoca 113,75 Menţiune 

7 Alecu Bianca  C. N. „Mihai Viteazul” Ploiești 113,25 Menţiune 

8 Nicu Anca Teodora C. N. „Mircea cel Bătrân” 
Râmnicu 
Vâlcea 

112,5 Menţiune 

9 Iacob Adelina C. N. „V. Alecsandri” Galaţi 108 Special 

10 
Căşuneanu Adela - 
Ela 

C. N. „Petru Rareş”  Suceava 107 Special 

12 Vasilca Delia Rebeca C. N. „Octavian Goga”  Sibiu 106 Special 

15 Tănasă Oana C. N. „A. T. Laurian” Botoşani 104,5 Special 

17 Protopopescu Ruri C. N. „Traian” 
Drobeta Turnu 
Severin 

103,5 Special 

18 Râcu Alina-Mihaela 
Liceul Teoretic „Spiru 
Haret”  

Moinești 103,5 Special 

 
 

Clasa a X-a 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Şcoala Localitatea 
Nota 

finală 
Premiul 

1 Pătrău Alexandra C. N. „C. Negruzzi”  Iaşi 118 I 

2 Grosseck Oxana 
Liceul Teoretic „N. 
Lenau” 

Timişoara 116 II 

3 Drăguț Iuliana CN. „Mihai Eminescu” Bucureşti 111,5 III 

4 Pavel Ioana C. N. „Silvania” Zalău 111,5 III 

5 
Leulescu Maria 
Andreea 

C. N. „Carol I” Craiova 111 Menţiune 

6 Chirteș Mara C. N. „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca 110,75 Menţiune 

7 Ciobanu Oana Maria C.N. „Gh. Lazăr” Bucureşti 110,5 Special 



39 
 

8 
Ekart-Jelmărean 
Casiana 

C. N. „L. Blaga” Sebeş Sebeş 110,5 Special 

9 
Giupană Coleta 
Margareta 

C. N. „Octavian Goga”  Sibiu 110,5 Special 

10 Puia Georgiana C. N. „Mihai Eminescu”  Oradea 110,5 Special 

11 Neagu Ştefania C. N. „Ion Minulescu” Slatina 110,25 Special 

12 Pălie Larisa Andreea C. N. „Nicu Gane”  Fălticeni 110,25 Special 

13 
Dinulica Augustin 
Petru 

Liceul Pedagogic „C. D. 
Loga”  

Caransebeş 110 Special 

 
 

Clasa a XI-a 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Şcoala Localitatea 
Nota 

finală 
Premiul 

1 
Munteanu Vlăduţ 
Silviu  

Liceul Teoretic „Emil 
Botta” 

Adjud 114,5 I 

2 Militaru Elisabeta C. N. „Carol I” Craiova 113,5 II 

3 
Buta Alexa Francesca 
Lara 

Şcoala Naţională de Gaz 
Mediaş 

Mediaş 110,5 III 

4 Răfoi Andra C. N. „Mircea cel Bătrân” Constanţa 109,75 Menţiune 

5 
Hangu Giorgiana- 
Daniela 

Liceul Teoretic Gh. M. 
Murgoci  

Măcin 109,25 Menţiune 

6 Nemeth Adrienn C. N. „M. Eliade” Sighişoara 109,25 Menţiune 

7 Bâlc Diana 
C. N. „T. Maiorescu” 
Aiud 

Aiud 108,75 Menţiune 

8 
Stoica Andrada 
Mihaela 

Colegiul „E. Racoviţă”  Iaşi 108,75 Menţiune 

10 Neștiut Maria C. N. „G. Coșbuc” Năsăud 106 Special 

11 Gavrilovici Anastasia  C. N.  „Petru Rareş”  Suceava 105,25 Special 

14 Noje Roxana Andreea 
Liceul Teoretic „Ion 
Agârbiceanu” 

Jibou 103,5 Special 

15 Şăran  Mirela 
Liceul Pedagogic 
„Dimitrie Țichindeal”  

Arad 103 Special 

18 Bob Ruxandra C. N. ,,Mihai Eminescu"  Satu Mare 101 Special 

 
 

Clasa a XII-a 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Şcoala Localitatea 
Nota 
finală 

Premiul 

1 
Istrate Alexandra 

Brenda 
Colegiul Naţional Iaşi  Iaşi 119 I 

2 Jderu Ionela Despina C. N. „Gheorghe Țiţeica” 
Drobeta Turnu 
Severin 

113,75 II 

3 Marinescu Felicia  C. N. „Mihai Viteazul” Sf. Gheorghe 113,5 III 
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4 Turcu Loredana C. N. „Gh. M. Murgoci” Brăila  113,5 III 

5 Pârcălăbescu Letiţia 
Liceul „Johannes 
Honterus” 

Braşov  112,5 Menţiune 

6 Dumitru Oana Denisa C. N. ,,Mihai Eminescu"  Satu Mare 111 Menţiune 

7 Murguleţ Diana 
Şcoala Naţională de Gaz 
Mediaş 

Mediaş 111 Menţiune 

8 
Lorințiu Patricia 
Lorena 

C. N. „L. Rebreanu” Bistriţa  109,75 Menţiune 

9 Ung Snejana 
Liceul Pedagogic 
„Carmen Sylva” 

Timişoara 109,5 Menţiune 

10 Ursu Maria Gabriela C. N. „Matei Basarab” Bucureşti 109,25 Menţiune 

11 Ioja Maria C. N.„L. Rebreanu”  Bistriţa  109 Menţiune 

16 
Stănescu Alexandra 
Mihaela 

Liceul Teoretic „Ion 
Mihalache” 

Topoloveni 106,5 Special 

19 Enache Ioana C. N. „B. P. Hasdeu” Buzău 106 Special 

21 Mihăescu Emma C. N. „Sf. Sava” Bucureşti 104,5 Special 

23 Alboi Simona C. N. „Dragoş Vodă”  
Câmpulung 
Moldovenesc 

103,75 Special 

27 Motoc Anca Elena C. N. „Spiru Haret” Tecuci 101,5 Special 
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Olimpiada, la ultima vedere 

 

Olimpicii au urcat astăzi 
din nou treptele înspre Aula Magna 
a Universităţii „Ovidius” din 
Constanţa, unii mai relaxaţi, alţii 
păşind mai apăsat, cu încordare, 
ori privind reticent în jur, parcă 
nehotărâţi dacă să mai participe 
sau nu la festivitatea de premiere. 
N-am văzut, totuşi, pe nimeni 
întorcându-se brusc şi luând-o la 
goană din Universitate, semn că şi 
cei mai dezamăgiţi de performanţa 
lor şi-au temperat sentimentele. 
Însă, dacă în prima zi energia şi 
starea de bine animau chipurile 
tuturor, azi am simţit că mai 
degrabă oboseala se insinua în 
atmosfera din aulă. Pentru cei mai 
mulţi părea o oboseală plăcută, 
chiar dezirabilă, prezenţa ei 
însemnând că au obţinut ce îşi 
doreau, după tot efortul depus.  

   
 Şopotul tainic al sălii s-a 
domolit încet-încet, iar gazdele 
olimpiadei au luat pe rând 
cuvântul. Domnul inspector şcolar 
general, prof. dr. Răducu 
Popescu, a ţinut să-i felicite pe toţi 
participanţii, adresându-le apoi şi 
invitaţia de a reveni, în vacanţă, la 
mare. Doamna conf. univ. dr. 
Mihaela Miron Fulea, preşedintele 
Comisiei Centrale a Olimpiadei, a 
evidenţiat importanţa actului de 
cultură pe care tinerii l-au înfăptuit 
participând la această olimpiadă, 
adăugând că „fiecare lucrare a 
fost o lecţie de cultură”. A fost apoi 
rândul doamnei lector univ. dr. 
Anca Denisa Petrache, inspector 
general în M.E.N., să le adreseze 
felicitări olimpicilor, mulţumindu-le 
pentru felul exemplar în care s-au 
comportat în aceste zile.  
Anticipând curiozitatea tinerilor, 
doamna inspector a vorbit despre 
o posibilă schimbare a formatului 
olimpiadei, începând cu anul viitor, 
astfel încât proba orală să fie 
raportată la cea scrisă, pentru o 
evaluare mai coerentă şi mai 



42 
 

relevantă.     
Începerea decernării premiilor a fost marcată printr-un ropot de aplauze, iar premianţii 

au fost invitaţi pe scenă. La final, după ce şi ultima diplomă a ajuns în mâinile posesorului de 
drept, iar prezentatoarea a anunţat încheierea oficială a olimpiadei, premianţii s-au grăbit spre 
loturile lor, arborând fiecare câte un zâmbet senin, în care se citea mulţumirea că au reuşit. 

 Atunci am intrat noi pe fir, agasându-i cu ultimele întrebări: 
 

Noi: Ce crezi că a făcut diferenţa dintre tine şi restul participanţilor? Care au fost 
atuurile tale? 

Voi:  
Probabil diferenţa a făcut-o şi starea de spirit pe care mi-am creat-o înainte de probe. 

Mi-am spus, înainte de concurs, că nu aş accepta sub nicio formă locul 2, chiar dacă ştiu că 
au fost elevi mult mai bine pregătiţi decât mine, unii cu experienţă mult mai mare. Probabil, la 
nivelul probelor, lectura şi încrederea în mine au făcut diferenţa. (Vlad Munteanu, Adjud, jud. 
Vrancea, Premiul I, clasa a XI-a) 
 

Cred că atuul meu a fost şi valorificarea din punct de vedere folcloric a temei; 
pregătindu-mă în anii anteriori pentru proba orală la folclor, am avut o bază mai solidă. 
(Brenda Istrate, Iaşi, Premiul I, clasa a XII-a) 
 

Cred că principala diferenţă dintre mine şi ceilalţi participanţi a fost cultura generală, 
deoarece citesc foarte mult. (Despina Jderu, Drobeta Turnu Severin, Premiul al II-lea, clasa a XII-a)   
 

Sincer, nu ştiu. Cred că modul de a aborda subiectul , poate şi faptul că am fost mult 
mai odihnită decât ceilalţi. (Ioana Irina Rezuş, Iaşi, Menţiune, clasa a IX-a)  
 

Atuurile mele? Aş putea spune: inspiraţia de moment şi ideile nebuneşti, pentru că, 
având în vedere că nu am făcut atât de bine pe cât aş fi putut, probabil că momentul probei a 
avut o mare influenţă asupra mea. (Ruri Protopopescu, Drobeta Turnu Severin, Premiu 
special pentru originalitate, clasa a IX-a) 

 

Fiecare are propriile atuuri şi propriile particularităţi în ceea ce priveşte exprimarea în 
scris şi exprimarea orală. Din acest motiv, toţi participanţii au şanse egale, pe care trebuie să 
le valorifice în scris sau oral. (Radu Andreescu, Cluj, Menţiune, clasa a IX-a) 
 

Noi: Cum ai descrie într-un cuvânt experienţa trăită la această olimpiadă? 
Voi: Ireală  (Vlad Munteanu); Neaşteptată  (Brenda Istrate); Unică  (Despina Jderu);   

Neașteptată  (Ioana Irina Rezuş); Experienţă, cum ai spus şi tu. A fost o experienţă...  (Ruri 
Protopopescu); Nu poate fi exprimată într-un cuvânt, dar mi-aş dori să fie reluată şi în anii 
următori. (Radu Andreescu) 

Ilinca BOGACIOV şi Iulia IACOBLEV  
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

    Voi, citindu-ne pe noi 
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