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Cuvântul directorilor colegiului

Împreună în spiritul educaţiei europene
Elevii pregătiţi de prestigioasa echipă de cadre didactice din colegiul nostru au continuat
să obţină rezultate foarte bune la examenele naţionale, testele naţionale şi examenul de
bacalaureat, dar şi la olimpiadele şi concursurile naţionale şi internaţionale, conform statisticii din
prezentul anuar.
Performanţele obţinute şi în anul 2015 ne obligă să continuăm drumul spre excelenţă.
Vă felicit pe dumneavoastră stimaţi colegi, care prin muncă necontenită şi printr-o mare
dragoste faţă de copii contribuiţi la creşterea prestigiului colegiului nostru şi implicit al şcolii
braşovene şi româneşti.
Vouă dragi elevi, care răspundeţi „Prezent” din băncile colegiului, vă mulţumesc pentru
implicare şi vă doresc să multiplicaţi succesul pe care-l meritaţi cu prisosinţă.
La mulţi ani!
Director,
Prof. Milena POPA
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Prof. dr. chim. Manuela Zorca
Director adjunct
„Ar fi de scris odată povestea celor ce şi-au pierdut răsuflarea alergând după propriile lor
idei. Şi tragedia celor ce, nevrând să rămână în urmă, nu pot să mai meargă înainte. Şi comedia
amară a celor ce neputând alerga, încearcă să oprească puhoiul. Şi dramele provocate de cei ce,
neînţelegând noul, îi prigonesc pe cei ce-l practică.”( Grigore Moisil)
Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” trece pragul în acest an cu dorinţa de a se
relansa ca un aşezământ de educaţie şi cultură, cu oameni care vor să clădească la viitorul tinerilor,
să depăşească bariere mentale, financiare, interculturale, competiţionale. Parcursul în ani a
consolidat dorinţa de a deveni cei mai buni, cei mai moderni, de a contribui la realizarea unor
idealuri, de a modela oameni.
Suntem o familie care uneşte experienţa şi devotamentul profesorilor cu curajul tinerilor.
Urmărim realizarea idealului educațional întemeiat pe valorile diversității culturale, pe aspirațiile
individuale și sociale și contribuim la păstrarea identității naționale în contextul valorilor europene.
Suntem unul dintre pilonii educaţiei din ţară, din fiecare familie ce alege să păşească cu noi dincolo
de cunoaştere, dincolo de provocări, în încercarea de a reuşi în plan social, personal, profesional.
La mulți ani!
Cu onoare, iscusință, veselie,
La mulți, mulți ani!
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I. Viața școlii
1. Catedra de Informatică şi tehnologii
Performanţa la Informatică
O preocupare constantă a elevilor şi a profesorilor catedrei este obţinerea unor rezultate
foarte bune la examenele naţionale la proba scrisǎ la informatică şi la proba de competenţe digitale,
la atestatul profesional la informaticǎ şi la olimpiadele şi concursurile şcolare. Elevii colegiului pot
învăţa noţiuni în plus faţă de programa şcolară urmând cursuri profesionale Oracle şi CISCO şi
participând la pregătirile suplimentare pentru olimpiadă. Cei mai mulţi absolvenţi ai Colegiului de
Informaticǎ urmeazǎ facultǎţi de profil informatic la toate ramurile profilului existente în prezent.
Elevii colegiului nostru au tradiţie în obţinerea unor rezultate foarte bune la Olimpiada
Naţională de Informatică. Atât în prezent, cât şi pe parcursul anilor, elevii colegiului au făcut
parte în număr mare din lotul participant la ONI şi prin rezultatele lor au plasat judeţul Braşov pe un
loc fruntaş pe ţară la olimpiada de informatică.
În anul trecut şcolar, din lotul participant la Olimpiada naţională de informatică la liceu au
făcut parte şase elevi din CNI: Ardelean Andrei-Timotei, Sbengheci Vlad-Andrei, Nacu Cristian,
Goran Cornel-Constantin, Dumitru Alex-Adrian şi Maca George-Bogdan. Aceştia au obţinut
punctaje foarte bune ajutând lotul din judeţul Braşov să ocupe un loc foarte bun pe ţară. Ardelean
Andrei-Timotei a obţinut medalie de argint. Următoarele poze sunt cu elevii din acest lot.
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La Olimpiada naţională de informatică de la gimnaziu au participat patru elevi ai colegiului.
Aceştia sunt Comaniciu Maria-Cristina, Catrina Mirela-Magdalena, Catrina Sorana-Aurelia şi
Popescu Dragoş-Septimiu. Rezultatele lor ne-au bucurat foarte mult. Comaniciu Maria-Cristina şi
Catrina Mirela-Magdalena au obţinut medalii de bronz.

Foarte importante sunt etapele locală şi judeţeană ale olimpiadei de informatică, unde
subiectele prezintă un grad sporit de dificultate.
Situaţia rezultatelor obţinute la Olimpiada Judeţeanǎ de Informaticǎ în anul şcolar 20142015 este urmǎtoarea:
 La liceu:
Numele şi prenumele
Premiul
RAUCA Paul
Premiul III
CODREA Paul-Andrei
Menţiune
ARDELEAN Andrei-Timotei
Premiul I
SBENGHECI Vlad-Andrei
Premiul II
GAGIU George-Daniel
Menţiune
NACU Cristian
Premiul II
GORAN Cornel-Constantin
Premiul III
DUMITRU Alex-Adrian
Premiul II
MACA George-Bogdan
Menţiune
 La gimnaziu:
Numele şi prenumele
CATRINA Mirela-Magdalena
CATRINA Sorana-Aurelia
COMANICIU Cristina
ANDONE Alexandru
POPESCU Dragoș-Septimiu

Premiul
Premiul I
Premiul II
Premiul II
Menţiune
Premiul I

La Olimpiada de Tehnologia Informaţiei (OTI) din anul 2015 au apărut modificări în
privinţa timpului de lucru pe probe după cum urmează:
La secţiunea TIC:
o Proba practică pentru clasele IX-XII durează trei ore.
o Proba de proiect pentru clasele IX-XII durează trei ore.
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La secţiunea C#:
o Proba de proiect se desfăşoară pe parcursul a şase ore.
Rezultatele obţinute de cǎtre elevii din Colegiul de Informaticǎ la OTI, etapa naţională, în
anul trecut şcolar au fost foarte bune. Din lotul participant la această olimpiadă au făcut parte patru
elevi: Dumitru Alex-Adrian, Onescu Radu-Mihai, Gagiu George-Daniel şi Pantea Ştefan. Dumitru
Alex a obţinut un rezultat excepţional care face cinste colegiului: premiul I şi AUR la Secţiunea C#.
Gagiu Daniel a obţinut medalie de argint la Secţiunea TIC, iar Onescu Radu a obţinut o medalie de
bronz la Secţiunea TIC. Iată o poză cu elevii premiaţi la această olimpiadă:

Rezultatele obţinute la etapa pe judeţ a acestei olimpiade au fost remarcabile:
Numele şi prenumele
Premiul
Secţiunea
ONESCU Radu-Mihai
Premiul I
Secţiunea TIC
GAGIU George-Daniel
Premiul I
Secţiunea TIC
PANTEA Ștefan
Premiul I
Secţiunea TIC
NEAMȚU Sergiu
Premiul III
Secţiunea TIC
NICULA Andrei
Menţiune
Secţiunea TIC
LUCA Ionuț
Premiul II
Secţiunea TIC
DUMITRU Alex-Adrian
Premiul I
Secţiunea C#
MATICA Florian-Alexandru
Premiul II
Secţiunea C#
ZAMFIRIU Rareș-Ionuț
Premiul III
Secţiunea C#
TĂMAȘ Cristian
Menţiune
Secţiunea C#
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Rezultatele obţinute la Concursul Internaţional de Informaticǎ
„American Computer Science League” (ACSL)
Ce înseamnă experienţa ACSL?
Lorena Apostol, clasa a X-a C 2015
Anul trecut, mulţi elevi s-au înscris la prestigiosul concurs internaţional ACSL cu speranţa
de a ajunge în Statele Unite ale Americii şi de a face parte din lotul colegiului nostru, iar câţiva
dintre aceştia au reuşit să facă faţă tuturor cerinţelor şi probelor eliminatorii, ajungând să reprezinte
Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” în Orlando, Florida, obţinând punctaje maxime
la programare şi numeroase premii la categoria individuală de shorturi.
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Şi acum, să cunoaştem cele două echipe care au reuşit să se afirme prin cunoştinţele
dobândite în urma unei pregătiri intensive:
Echipa de Juniori 5 este formată din Lorena Apostol, Radu Nastase, Alex Benchea, Vlad
Gabor, Mihai Solcan şi Paul Codrea sub coordonarea doamnei profesor Milena Popa.
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Aceştia, deşi aflându-se pentru prima oară la o astfel de competiţie, au reuşit să-şi învingă
emoţiile şi să obţină un rezultat foarte bun. Să vedem ce a însemnat ACSL pentru fiecare:
„Am muncit enorm ca să ajungem aici, ne-am petrecut zile întregi în laboratorul de
informatică, am învăţat foarte multă materie într-un timp foarte scurt, dar mai presus de toate, am
învăţat ce înseamnă să fii o echipă.“, ne spune Radu Nastase.
„Ajungând în America, am realizat că tot efortul depus pe parcursul acestui an a meritat
din plin. A fost o experienţă inedită, frumoasă, în care am avut oportunitatea să cunosc o altă lume,
să pot avea o viziune extinsă asupra lucrurilor. În cadrul acestui concurs am învăţat ce înseamnă
prietenia şi am perseverat. Am reuşit să îmi trăiesc visul şi sunt pregatită să muncesc din nou,
poate şi mai mult, ca să retrăiesc experienţa ACSL.”, spune Lorena Apostol.
Paul Codrea se exprimă astfel: „Concursul ACSL pentru mine a însemnat o provocare pe
care am acceptat-o la începutul clasei a IX-a. Am ştiut că este foarte greu şi că este foarte mult de
învăţat, dar mi-a plăcut, şi de aceea am putut să ajung până la sfârşitul concursului care a avut loc
în SUA, fapt care m-a determinat şi mai tare să învăţ.”
„A fost o experienţă plăcută din care am avut multe de învăţat. Pe parcursul acestui an am
evoluat foarte mult şi, la concursul desfăşurat în State, am reuşit să îmi depăşesc propriile
aşteptări.”, afimă Vlad Gabor.
Pentru Mihai Solcan, ACSL nu este doar un concurs, ci un stil de viaţă. „Am văzut ce
înseamnă acest concurs şi sunt pregătit să dau tot ce am mai bun şi să îmi ajut echipa să câştige
locul I anul acesta.”
Alex Benchea spune despre acest concurs că „a fost o oportunitate să învăţ lucruri noi, să
îmi fac prieteni şi efectiv să mă afirm, să dau tot ce am mai bun.”
Echipa de Intermediari 5 este compusă din: Cornel Goran, Răzvan Ardelean, Iulian
Radu, Timotei Andrei Ardelean şi Alex Dumitru, coordonaţi de doamna profesor Laura
Niţulescu.
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Aceştia nu se aflau pentru prima oară la acest concurs în Statele Unite ale Americii, obţinând
rezultate admirabile în fiecare an :
 Locul I (Int) la finala concursului ACSL de la Denver - 2014
 Locul 1 (Int şi Sr) şi locul 3 (Jr) la finala concursului ACSL de la Raleigh - 2013
 Locul 1 (Int) şi locul 2 (Jr şi Sr) la finala concursului ACSL de la West Chester,
Pennsylvania - 2012
„ACSL a fost pentru mine o experienţă extraordinară. Am cunoscut persoane minunate şi
mi-am făcut noi prieteni cu care m-am distrat şi în timpul liber. De asemenea, mi-am dezvoltat
foarte mult cunoştinţele despre informatică, în general, fapt care m-a convins să fiu mai deschis şi
pentru alte ramuri ale programării.”, ne spune Cornel Goran din clasa a XII-a B.
Timotei Andrei Ardelean ne împărtăşeşte şi el impresiile sale: „Mie mi-a plăcut foarte
mult la ACSL, în primul rând pentru persoanele deosebite pe care le-am cunoscut şi prieteniile
preţioase pe care le-am căpătat, în al doilea rând. Au fost nişte experienţe extraordinare care mă
determină să mă pregătesc, ca să particip în fiecare an.“
Alex Dumitru: „Pentru mine ACSL-ul a fost una dintre cele mai importante experienţe de
viaţă pe care le-am trăit, deoarece am acumulat multe cunoştinţe, am străbătut lumea şi m-am
împrietenit cu oameni minunaţi.”
„Pentru mine ACSL-ul a fost o experiență extraordinară. La început m-a motivat să învăț
mai mult și să devin mai bun în domeniul informaticii. Apoi, mi-a deschis orizontul, oferindu-mi
oportunitatea de a vedea Statele Unite. M-a învățat cum să fac parte dintr-o echipă, cum să conduc
atunci când sunt lider și să mă las condus când altcineva are această funcție. Apoi, mi-a oferit
oportunitatea de a avea ucenici, a-mi împărtăși pasiunea pentru informatică următoarei generații.
Mi-a oferit șansa şi satisfacția de a mă vedea alături de acești ucenci pe locul I, ca parte din
aceeași echipă. În încheiere, a fost o experiență minunată și sunt mulțumitor liceului, profesorilor,
în special doamnei diriginte Laura Nițulescu și lui Dumnezeu pentru această șansă
extraordinară.”, afirma Răzvan Ardelean.
Iulian Radu îşi exprimă gândurile astfel: „La acest concurs, cuvântul cheie este echipa,
care depinde de cunoaştere şi comunicare. În echipa noastră nu există cineva „cel mai bun”, ci
fiecare este cel mai bun la o anumită ramură a programării. Astfel, ne cunoaştem bine unii pe alţii
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şi atribuţiile fiecăruia dintre noi în echipă. Contăm unul pe altul, ne susţinem, ne încurajăm şi
suntem prieteni înainte de toate.“
Două concursuri naţionale renumite la care elevii colegiului participă prin tradiţie de ani de
zile sunt Concursul naţional de programare „Urmaşii lui Moisil” de la Iaşi şi Concursul
naţional „InfoEducaţie” de la Gălăciuc.
În anul 2015 la Concursul naţional de programare „Urmaşii lui Moisil” de la Iaşi am avut o
participare prin elevul Ardelean Andrei Timotei din clasa a X-a B. Selecţia în vederea participării la
acest concurs s-a făcut pe baza rezultatelor obţinute la olimpiada judeţeană de informatică.
Rezultatele obţinute la Concursul naţional „Infoeducaţie” de la Gǎlǎciuc în anul 2015 au fost
excelente. Boldijar Paul a obţinut premiul I la etapa on-line a acestui concurs la secţiunea „Soft
utilitar”. Lotul participant la acest concurs a fost alcătuit din elevii ARDELEAN Răzvan,
ARDELEAN Timotei Andrei, TRETT Ștefan, BOLDIJAR Paul, DUMITRU Alex-Adrian. De
remarcat participarea cu aplicaţii sofisticate la secţiunea „Roboţi” şi la secţiunea „Soft utilitar”.
Rezultatele obţinute la Concursul „InfoEducaţie”, etapa naţională sunt următoarele:
Numele şi prenumele
BOLDIJAR Paul
ARDELEAN Razvan Mitel
ARDELEAN Andrei Timotei

Premiul
Premiul II la secţiunea „Afişe”
Menţiune la secţiunea „Soft educaţional”
Menţiune la secţiunea „Soft educaţional”

Următoarele imagini sunt cu elevii din lotul participant la acest concurs naţional:
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Rezultatele obţinute la Concursul „InfoEducaţie”, etapa pe judeţ sunt următoarele:
Numele şi prenumele
ARDELEAN Răzvan, ARDELEAN Timotei Andrei
TRETT Ștefan
BOLDIJAR Paul
DUMITRU Alex-Adrian
MATICA Alexandru, MOTRESCU Radu

Premiul
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Premiul III
Menţiune

La prestigiosul concurs naţional „InfoMatrix” organizat la Bucureşti, elevul Boldijar Paul din
clasa a XII-a E a obţinut în anul 2015 o medalie de bronz. Boldijar Paul a obţinut premiul I şi la
Conferinţa națională a elevilor de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
Rezultatele obţinute la Concursul „AcadNet” în anul 2015 sunt următoarele:
Numele elevului
Rezultatul
Secţiunea
Etapa
Secţiunea
Manecuta Florin
Participare
Etapa județeană
calculatoare
Secţiunea
Stanciu Bogdan
Participare
Etapa județeană
calculatoare
Secţiunea
Zota Iosif
I calificat faza interjudeţeană
Etapa județeană
calculatoare
Secţiunea
Manecuta Florin
Participare
Etapa județeană
reţele
Secţiunea
Stanciu Bogdan
Participare
Etapa județeană
reţele
Secţiunea
Zota Iosif
I calificat faza interjudeţeană
Etapa județeană
reţele
Secţiunea
Zota Iosif
Participare
Etapa interjudeţeană
calculatoare
Secţiunea
Zota Iosif
Participare
Etapa interjudeţeană
reţele
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Elevii NEGHINĂ Daniel, PRUNĂU Lucian, VÎLCU Mihai, MORCOV Mădălin,
MIHALACHE Mihai au obţinut premiul I la concursul ,,Open Data Hackathon”.
Rezultatele obţinute la Concursul judeţean „INFO-MOISIL” din Brașov, la nivelul liceu
organizat cu prilejul Zilei Colegiului sunt:
Numele şi prenumele
Premiul
Secţiunea
BOLDIJAR Paul
Premiul I
Secțiunea „Creație soft”
DUMITRUAlex, ARDELEAN Răzvan,
Premiul I
Secțiunea „Creație soft”
AGAPIE Iulian
MIHALEA Mircea, GABRIELLI George,
Premiul II
Secțiunea „Creație soft”
NEDELESCU Vlad
MATICA Alexandru, ZAMFIRIU Rareș,
Premiul II
Secțiunea „Creație soft”
MOTRESCU Radu
ARDELEAN Andrei-Timotei, GAGIU
Premiul III
Secțiunea „Creație soft”
George, SBENGHECI Vlad
NACU Cristian, TRETT Ștefan, NICULA
Menţiune
Secțiunea „Creație soft”
Andrei
Secțiunea „Prezentare soft MIHALEA Mircea
Premiul I
Pagini Web”
Secțiunea „Prezentare soft
BOLDIJAR Paul
Premiul I
utilitar”
Secțiunea „Prezentare soft
DUMITRU Alex-Adrian
Premiul II
utilitar”
Secțiunea „Prezentare soft
NACU Cristian
Premiul II
utilitar”
Secțiunea „Prezentare soft
TĂMAȘ Crstian
Premiul III
utilitar”
Secțiunea „Prezentare soft
PAMPU Andrei
Premiul III
utilitar”
Secțiunea „Prezentare soft
PARTENIE Eduard
Premiul III
utilitar”
Secțiunea „Prezentare soft
AGAPIE Iulian
Premiul III
educațional”
Secțiunea „Prezentări
CIUTAN Iosana
Premiul II
multimedia”
Secțiunea „Prezentări
BENEA Andrei
Premiul III
multimedia”
Secțiunea „Prezentări
MICU Andreea
Menţiune
multimedia”
Secțiunea „Prezentări
PETER Cristina
Menţiune
multimedia”
Secțiunea „Prezentări
MARIN Alexandru
Menţiune
multimedia”
MUNTEAN Sorin
Premiul II
Secțiunea „Tehnoredactare”
BRAGĂ Cosmin Ionuț
Premiul III
Secțiunea „Tehnoredactare”
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Rezultatele obţinute la Concursul judeţean „INFO-MOISIL” din Brașov, la nivelul
gimnaziu organizat cu prilejul Zilei Colegiului sunt:
Numele şi prenumele
BUCUR Denisa
PINTILICIUC Ana - Maria
CALISTRU Robert
ZAMĂ Raluca
ANGHELINA Mara
FRÎNCU Ana Iarina
SPĂTARU Anda
SZALINSKI Thomas
COMANICIU Cristina
MIHAI Raluca Andreea
VIŞINOVSCHI Vlad
MUNTEANU Raluca
ADAM Marian
FERENT Raul
POPESCU Dragoş
CATRINA Mirela
COMANICIU Cristina
CATRINA Sorana
PINTILICIUC Ana- Maria
TRUŞCĂ Daria
POPESCU Dragoş
NICA Bianca
DAMŞA Traian
TRUŞCĂ Daria
CATRINA Sorana
FRÎNCU Ana – Iarina
PINTILICIUC Ana Maria
CATRINA Mirela
POP Alina
VISINOVSCHI Vlad
POPESCU Dragos
ADAM Marian
BURUIANA Matei
SOMESEANU Adrian
PERSENEA Ana-Maria
MUNTEAN Alexia
CRANGANU Denisa

Premiul
Premiul I
Premiul I
Premiul II
Premiul II
Premiul III
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Premiu special
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune
Menţiune
Menţiune
Premiul I
Premiul I
Premiul II
Premiul II
Menţiune
Premiul I
Premiul III
Menţiune
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Premiul III
Premiu special
Premiul II
Premiul I
Premiul II
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune
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Secţiunea
Secțiunea „Multimedia”
Secțiunea „Multimedia”
Secțiunea „Multimedia”
Secțiunea „Multimedia”
Secțiunea „Multimedia”
Secțiunea „Multimedia”
Secțiunea „Multimedia”
Secțiunea „Multimedia”
Secțiunea „Multimedia”
Secțiunea „Multimedia”
Secțiunea „Multimedia”
Secțiunea „Multimedia”
Secțiunea „Multimedia”
Secțiunea „Multimedia”
Secțiunea „Multimedia”
Secțiunea „Programare”
Secțiunea „Programare”
Secțiunea „Programare”
Secțiunea „Programare”
Secțiunea „Programare”
Secțiunea „Programare”
Secțiunea „Programare”
Secțiunea „Programare”
Secțiunea „Web design”
Secțiunea „Web design”
Secțiunea „Web design”
Secțiunea „Web design”
Secțiunea „Web design”
Secțiunea „Web design”
Secțiunea „Web design”
Secțiunea „Web design”
Secțiunea „Web design”
Secțiunea „Desen tematic”
Secțiunea „Desen tematic”
Secțiunea „Desen tematic”
Secțiunea „Desen tematic”
Secțiunea „Desen tematic”

Elevii Colegiului de Informaticǎ au obţinut rezultate foarte bune şi la examenele de Atestat
profesional la informaticǎ şi de Competenţe digitale, examene la care participarea este foarte
aproape de 100%, precum şi la proba a treia a bacalaureatului pe care au susţinut-o la informaticǎ,
unde procentele de participare sunt foarte ridicate. În anul şcolar 2014-2015 cea mai mare medie de
la profilul real la bacalaureat, pe judeţ, a fost obţinută de către eleva colegiului nostru Boriceanu
Anca-Maria din clasa a XII-a E, specializarea informatică intensiv.

Cercul de Informatică
Și în anul școlar 2014-2015 în școala noastră s-a organizat cercul de informatică. Profesorii
de informatică implicați în această activitate au avut ca obiectiv pregătirea elevilor pentru
participarea la olimpiadele de informatică și de Tehnologia Informației, precum și la concursul
internațional de informatică ACSL.
Participarea la orice concurs de informatică necesită aprofundarea multor cunoștințe care
depășesc programa studiată la clasă, de aceea un elev trebuie să se pregătească intens pentru a face
față cu succes la un astfel de concurs. Rezultatele muncii lor continue sunt vizibile prin locurile
fruntașe pe care le-au obținut la concursurile la care au participat. Satisfacția obținută în urma
obținerii unui rezultat frumos este direct proporțională cu volumul de muncă depus.
Alex-Adrian Dumitru, elevul din clasa a XII-a D, care a luat Premiul I si
medalia de aur la Olimpiada de Tehnologia Informației, secțiunea C# a
spus următoarele: „Pentru mine, Olimpiada de Tehnologia Informației
a fost o experiență foarte frumoasă, deoarece am rămas cu multe
amintiri plăcute și multe cunoștințe dobândite. Atmosfera concursului
este una excelentă, deoarece te motivează să devii mai bun și să-ți
depășești limitele. Vezi locuri noi, cunoști oameni noi și ai șansa să
discuți idei și concepte inovative. Olimpiada este recunoscută și în plan
academic, Universitatea din București, una dintre cele mai prestigioase
centre de învățământ superior din România, mi-a echivalat rezultatul la
nivel național cu examenul de admitere.”
Astfel, efortul depus pentru acumularea de cunoștințe noi în vederea participării la diverse
concursuri și olimpiade, oferă elevilor oportunitatea de a intra în contact cu alți elevi pasionați de
programare sau de dezvoltarea de aplicații, de asemenea, îți deschide ochii spre noi direcții ale
cunoașterii IT sau cum foarte frumos Napoleon Hill spune - „Cunoștințele specializate pavează
calea către bogății”!
Prof. Laura Nițulescu

Concursuri de proiecte
Prof. Comarnic Liliana
O categorie importantă în cadrul concursurilor de informatică este aceea care cuprinde
concursurile de proiecte sau aplicaţii. În decursul timpului, elevii colegiului nostru au fost
preocupaţi de crearea unor aplicaţii sofisticate cu care au concurat la asemenea competiţii şi au
obţinut multe premii şi menţiuni.
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Concursul de aplicaţii cu cea mai îndelungată tradiţie este „InfoEducaţie”, fiind organizat
din anul 1993. Pentru a participa la acest concurs elevii realizează aplicaţii informatice care se pot
încadra în categoriile: „Soft educaţional”, „Soft utilitar”, „Multimedia”, „Roboţi” şi „Pagini web”.
Elevii participanţi pot fi din clasele IX-XII. La o categorie de aplicaţii se pot înscrie elevi din ani de
studiu diferiţi. Există o variantă on line a concursului care se susţine la nivel naţional. Elevii care
câştigă premiul I la fiecare categorie sunt invitaţi să participe la etapa naţională a concursului.
Varianta clasică a concursului este organizată în patru etape: pe unitatea şcolarǎ, locală, judeţeanǎ şi
naţionalǎ. La etapa naţionalǎ se organizează şi concursuri de filme şi de afişe. Etapa naţională se
desfăşoară într-o tabără educaţională bine organizată şi dotată la Gălăciuc. În această tabără se
întâlnesc cei mai buni elevi creatori de proiecte din ţară împreună cu organizatorii concursului.
Printre organizatori se numără profesori, foşti elevi participanţi la ediţiile anterioare ale concursului
şi premiaţi, precum şi informaticieni de la firme. În anul trecut şcolar, 2014-2015, elevii au
participat în număr mare la etapele de la nivelul şcolii şi al judeţului ale concursului
„InfoEducaţie”. La etapa naţională s-au calificat elevii Ardelean Răzvan-Mitel din clasa a XII-a D
şi Ardelean Andrei-Timotei din clasa a X-a B cu aplicaţia „Arborele parţial de cost minim” realizată
în C# la secţiunea „Soft educaţional”, Trett Stefan-Michael cu „Proiectul Ultra” la secţiunea
„Roboţi”. La secţiunea „Soft utilitar” concurenţa a fost mai mare, iar la etapa naţională s-au
calificat elevii Boldijar Paul din clasa a XII-a E cu aplicaţiile „2D Skateboarding” şi „Facebook
Feed App” realizate cu tehnologii Java şi Dumitru Alex-Adrian din clasa a XII-a D cu aplicaţia
„Crash of Kings” realizată în C#. Rezultatele obţinute de către elevii colegiului la etapa naţională a
acestui concurs au fost frumoase. Elevul Boldijar Paul a câştigat premiul I la concursul on line cu
aplicaţia „Facebook Feed App” şi premiul II la concursul de afişe de la Gălăciuc, iar elevii Ardelean
Răzvan-Mitel şi Ardelean Andrei-Timotei au obţinut menţiune cu soft-ul educaţional „Arborele
parţial de cost minim”.
„InfoMatrix” este un concurs a cărui organizare a început din anul 2003. Prin acest concurs
care în prezent a devenit un concurs internaţional de proiecte, tinerii sunt încurajaţi să-şi aplice
imaginația, pasiunea și creativitatea lor în realizarea unor proiecte originale, chiar inovații
tehnologice care pot aduce un plus de valoare în domeniul informaticii. „InfoMatrix” promovează
excelența profesională, dialogul intercultural şi cooperarea prin implicarea elevilor și a profesorilor
din mai multe țări. Pentru a promova aceste scopuri, elevii din orice parte a lumii care îndeplinesc
abilitățile necesare sunt invitați să participe. Există mai multe secţiuni la care elevii pot concura cu
proiectele realizate. Secţiunea „Programming” se adresează elevilor care realizează programe
funcţionale în diverse limbaje de programare cum ar fi C++, C#, Java. Alte două condiţii pe care
trebuie să le îndeplinească aplicaţiile realizate se referă la uşoara utilizare a lor dată de o interfaţă
agreabilă, precum şi implementarea unei probleme cu caracter practic, deci aplicaţiile sunt realizate
pentru a fi utilizate. Evident că la baza realizării proiectelor trebuie să se afle idei deosebite care să
reflecte cerinţe actuale. Secţiunea „Computer Art” se adresează elevilor care sunt pasionaţi de
crearea imaginilor 2D/3D, animaţiilor, spoturilor TV, clipurilor video pe calculator. Se pot folosi
soft-uri precum: 3DS Max, Maya, Adobe Photoshop, Flash, Sony Creative Software sau orice alt
produs de imagini digitale care poate fi utilizat ca platformă de dezvoltare. Secţiunea „Robotics” se
adresează elevilor pasionaţi de proiectarea, construirea şi programarea roboţilor. Interesul faţă de
robotică este în creștere datorită utilităţii roboţilor. Partea de control hardware este foarte
importantă. Trebuie creat un software de control sau care cooperează cu un dispozitiv electronic sau
mecanic. Calendarul „InfoMatrix” cuprinde înregistrarea lucrărilor pe site-ul concursului,
publicarea pe site a rezultatelor cu elevii calificaţi la etapa naţională. Sunt selectate pentru etapa
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naţională în jur de 120 de proiecte la toate secţiunile. La „Robotică” nu există limitare numerică. Se
trimit invitaţiile elevilor calificaţi şi apoi are loc finala la nivel naţional care se organizează la
Bucureşti. Elevii care au realizat cele mai bune proiecte se califică la etapa internaţională. În anul
trecut şcolar, elevul Boldijar Paul din clasa a XII-a E a obţinut medalie de bronz la etapa naţională a
concursului „InfoMatrix”, la secţiunea „Programming” cu proiectul „2D Skateboarding”.
Concursul judetean „INFO-MOISIL” din Braşov se organizează din anul 2012, la nivel de
proiect judeţean, de Ziua Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil”. O variantă
asemănătoare de concurs s-a organizat din anul 2006 cu prilejul zilei colegiului nostru. La acest
concurs pot participa atât elevii de gimnaziu, cât şi elevii de liceu. La secţiunea „Prezentare soft”
participă elevii de liceu şi există cinci categorii la care aceştia pot să concureze cu proiecte, ca şi la
concursul „InfoEducaţie”: „Soft educaţional”, „Soft utilitar”, „Multimedia”, „Roboţi” şi „Pagini
web”. Ani în şir acest concurs s-a constituit ca unul pregătitor al concursului „InfoEducaţie”. În
anul trecut şcolar elevii colegiului nostru au obţinut rezultate foarte bune la secţiunea „Prezentare
soft”, unde am realizat jurizarea împreună cu domnul profesor Ghişe Ciprian. La categoria „Pagini
web” elevul Mihalea Mircea din clasa a XII-a C a obţinut premiul I. La categoria „Soft utilitar”
premiul I a fost câştigat de către elevul Boldijar Paul din clasa a XII-a E, premiul al doilea a fost
câştigat la egalitate de Dumitru Alex-Adrian din clasa a XII-a D şi Nacu Cristian din clasa a XI-a B,
iar premiul trei le-a revenit la egalitate elevilor Tămaş Cristian din clasa a XII-a B, Pampu Andrei
din clasa a XI-a D şi Partenie D' Albon Eduard din clasa a XI-a D. Elevul Agapie Iulian din clasa a
XII-a B a obţinut premiul II la categoria „Soft educaţional”.
În anul trecut şcolar elevii colegiului nostru au fost preocupaţi şi de participarea cu proiecte
la conferinţe naţionale ale elevilor, precum şi la conferinţe studenţeşti locale şi internaţionale.
Doresc să remarc participarea elevilor colegiului nostru la examenul de atestat profesional la
informatică într-un număr foarte mare. O cerinţă a promovării acestui examen este prezentarea unui
proiect. Elevii colegiului au realizat şi realizează proiecte de atestat excepţionale dovedind pasiunea
lor pentru informatică şi faptul că au o pregătire profesională foarte bună care îi poate ajuta în viitor
atât la facultăţile pe care doresc să le urmeze, cât şi la integrarea pe piaţa muncii.

Bursa „Grigore MOISIL”
În toamna anului 2013 am inițiat bursa „Grigore MOISIL”, bursă care se adreseză elevilor
din clasele a XII-a din colegiul nostru. Bursa este acordată la festivitatea de absolvire a claselor a
XII-a acelor elevi care care au obținut de-a lungul celor patru ani de studiu cele mai bune rezultate
la olimpiadele de Informatică și de Tehnologia Informaţiei.
Această bursă este în valoare de 1000 lei și a fost oferită în cei doi ani de către două doamne
generoase, gata să recompenseze tinerii informaticieni pentru rezultatele lor deosebite și pentru
faptul că fac cinste colegiului nostru.
În anul școlar 2013-2014 au beneficiat de această bursă oferită cu generozitate de doamna
Francisca FILIP trei elevi:
 Roxana AVĂDANI medalie de argint la OTI etapa națională.
 Zahiu Rareş care a obţinut medalie de bronz la Olimpiada de Tehnologia Informaţiei, etapa
națională la secţiunea C#, medalie de bronz la Concursul de Informatică Aplicată, etapa
naţională la secţiunea TIC şi două menţiuni în 2011 şi 2012 la Concursul Naţional
„InfoEducaţie”.
 Ilie Florin care a obţinut medalie de bronz la Olimpiada Naţională de Informatică.
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În anul școlar 2014-2015 au beneficiat de această bursă oferită cu generozitate de doamna
Sanda SZALINSKI patru elevi:
 Alex Adrian DUMITRU care a câştigat premiul I şi AUR la Olimpiada de Tehnologia
Informaţiei, secțiunea C# la etapa națională, medalie de bronz la Olimpiada Naţională de
Informatică, locul I la concursul internaţional „American Computer Science League” la
Denver în 2014, locul I la acelaşi concurs în 2013 la Raleigh şi premiul II în anul 2012 la
West Chester. A participat la ONI în anii 2012, 2013 şi 2015.
 Răzvan-Mitel ARDELEAN care a obţinut menţiune şi medalie de argint la Olimpiada
Naţională de Informatică din anul 2014, medalie de argint în anul 2013 la aceeaşi olimpiadă
naţională, menţiune la concursul naţional „InfoEducaţie”, locul I la concursul internaţional
„American Computer Science League” la Denver în 2014, locul I la acelaşi concurs în 2013
la Raleigh şi premiul II în anul 2012 la West Chester. A participat în anul 2012 la ONI, iar
in anii 2013 şi 2014 a participat la concursul naţional „Urmaşii lui Moisil” de la Iaşi.
 Iulian RADU care a obţinut premiul II în anul 2012 la West Chester la concursul
internaţional „American Computer Science League”, a participat în anul 2014 la Olimpiada
Naţională de Informatică.
 Paul BOLDIJAR care a obţinut medalie de bronz la Olimpiada de Tehnologia Informaţiei,
etapa naţională, la sectiunea C#, medalie de bronz la concursul naţional „Infomatrix”,
premiul I la concursul naţional „InfoEducaţie” on line, premiul I la concursul de Java
organizat de Oracle la „InfoEducaţie”, menţiune UPIR la concursul naţional „InfoEducaţie”,
premiul I la Conferinţa naţională a elevilor de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
două premii II în anii 2014 şi 2015 la concursul de afişe de la „InfoEducaţie”.
Dorim ca și la sfârșitul anului școlar 2015-2016 să putem acorda această bursă celor mai
performanți elevi cu sprijinul sponsorilor.
Mulțumesc sponsorilor și le doresc succes tuturor elevilor noștri la toate concursurile și
olimpiadele la care vor participa.
Prof. Popa Milena

Tradiţia învăţământului informatic în Braşov
Traditia lucrului în domeniul informaticii în şcoala noastră începe din anul 1972. În decursul
celor 44 de ani de când se predă informatica în această şcoala, s-a format o vastă experienţă în ceea
ce priveşte aprofundarea informaticii, dar şi în privinţa participării la concursuri şi olimpiade
naţionale şi internaţionale unde elevii liceului au obţinut rezultate deosebite. Aceste rezultate
ascund multă dăruire, pasiune pentru informatică, un volum mare de muncă, precum şi tradiţie.
Voi evidenţia în continuare câteva dintre rezultatele reprezentative şi foarte greu de obţinut
care au marcat atât liceul, cât şi învăţământul informatic din judeţul Braşov, în ceea ce priveşte
clasamentele care se fac la nivel naţional pe şcoli şi pe judeţe din perspectiva rezultatelor obţinute la
concursurile de informatică. Statisticile nu se referă şi la anul 2015 deoarece aceste rezultate au fost
prezentate într-un alt articol al anuarului.
La Olimpiada Naţională de Informatică s-au obţinut medalii, premii şi menţiuni după
cum urmează:
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În anul 2014 patru elevi ai colegiului au fost medaliaţi: Ardelean Răzvan-Mitel a obţinut o
mențiune și medalie de argint, Ardelean Andrei Timotei a câstigat o medalie de argint,
Dumitru Alex a primit o medalie de bronz, iar Ilie Florin a luat o medalie de bronz;
În anul 2013 Smeu Rareş a obţinut medalie de argint, Ardelean Răzvan-Mitel a primit
medalie de argint;
În anul 2012 elevii Smeu Rareş şi Morcov Mihai au câştigat medalii de bronz;
În anul 2011 Smeu Rareş şi Tănase Teodora au câştigat medalii de bronz;
În anul 2010 trei elevi ai colegiului au obţinut menţiuni şi medalii: Ionescu Marius, Suciu
Mircea şi Popa Andi Dragoş;
În anul 2009 elevii Ionescu Marius, Popescu Marius şi Păunescu Sorin Victor au obţinut
menţiuni;
În anul 2008 elevii şcolii au obţinut rezultate după cum urmează: Mireştean Andrei şi Călin
Paul au câştigat menţiuni şi medalii de argint, iar Mişarca Matei şi Meşco Vlad medalii de
bronz;
În anul 2007 Mireştean Andrei şi Blănaru Andrei au primit menţiuni şi medalii de argint;
În anul 2006 Mireştean Andrei a obţinut menţiune şi medalie de argint;
În anul 2005 Mireştean Andrei şi Blănaru Andrei ne-au bucurat cu menţiuni şi medalii de
argint;
În anul 2004 Blănaru Andrei a fost premiat cu menţiune şi medalie de argint;
În anul 2002 Olaru George a câştigat o menţiune, iar Dovăncescu Silviu a ocupat locul I la
ONI by Net;
În anul 1998 elevii liceului au fost premiaţi după cum urmează: Munteanu Ovidiu cu
premiul II, Munteanu Olimpiu, Tudor Alexandru, Culea Razvan şi Dovlecel Alexandru cu
premiul III, iar Mǎrgineanu Alexandru cu menţiune;
În anul 1997 elevii liceului au fost premiaţi după cum urmează: Culea Rǎzvan cu premiul I,
Sparchez Alexandru, Aldulea Oliver, Mǎrgineanu Alexandru cu premiul III, iar Dovlecel
Alexandru cu menţiune;
În anul 1996 elevii şcolii au obţinut rezultate după cum urmează: Culea Rǎzvan şi Petric
Vlad premiul II, iar Aldulea Oliver şi Dovlecel Alexandru premiul III;
În anul 1995 Petric Vlad, Zamfira Adrian şi Adulea Oliver au câştigat premiul II, iar
Butnariu Lucian a primit premiul III;
În anul 1994 Petric Vlad a luat premiul II, Zamfira Adrian şi Butnariu Lucian au câştigat
premiul III, iar Bernea Tiberiu a primit menţiune;
În anul 1992 Voinescu Cǎtǎlin a luat premiul I, Crǎciun Dragoş a câştigat premiul II, Necula
Valentin a obţinut premiul III, iar Grama Florin a primit menţiune;
În anul 1991 Voinescu Cǎtǎlin a câştigat premiul I şi Necula Valentin a obţinut premiul III;
În anul 1990 Crǎciun Dragoş a obţinut premiul III;
La Olimpiada Naţională de Tehnologia Informaţiei, înfiinţată din anul 2013, s-au obţinut
rezultate frumoase:
În anul 2014 Gagiu Daniel a obţinut mențiune și medalie de argint la Secțiunea TIC,
Boldijar Paul a câştigat medalie de bronz la Secțiunea C#;
În anul 2013 Avǎdanei Roxana a obţinut medalie de bronz la Secțiunea TIC, Zahiu Rareş a
câştigat medalie de bronz la Secțiunea C#;
Rezultate obţinute la Concursuri şi olimpiade internaţionale:
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În anul 1996 Petric Vlad a câştigat premiul III la Olimpiada de la Bratislava;
În anul 1995 Petric Vlad a câştigat premiul II la Olimpiada din Bulgaria;
În anul 1992 Necula Valentin a câştigat premiul II la Olimpiada Internaţionalǎ de
Informaticǎ de la Berlin;
În anul 1991 Voinescu Cătălin a câştigat premiul III la Olimpiada Internaţionalǎ de
Informaticǎ de la Atena;
Pe parcursul anilor s-au obţinut multe rezultate preţioase la Concursul Internaţional de
Informaticǎ ,,American Computer Science League”:
În anul 2014 la Denver s-a ocupat locul I la Secţiunea Intermediate cu lotul alcătuit din
Ardelean Răzvan-Mitel, Dumitru Alex, Maca George, Pǎtru Eugen, Tǎmaş Cristian, Goran
Cornel şi Ardelean Andrei-Timotei;
În anul 2013 la Raleigh s-au ocupat: locul III la Secţiunea Junior cu lotul alcătuit din elevii
Danciu Ana-Maria, Goran Cornel, Nacu Cristian, Duma Laurențiu, Morcov Mǎdǎlin, locul I
la Secţiunea Intermediate cu lotul alcătuit din elevii Hancu Andrei, Gabor Alex, Ardelean
Răzvan-Mitel, Dumitru Alex, Maca George, Tǎmaş Cristian şi locul I la Secţiunea Senior cu
lotul alcătuit din elevii Tǎnase Teodora, Smeu Rareș, Fodor Bogdan, Popescu Bogdan;
În anul 2012 la West Chester s-au câştigat: locul II la Secţiunea Junior cu lotul de elevi
alcătuit din Ardelean Răzvan-Mitel, Dumitru Alex, Mihalea Mircea, Maca George, Pǎtru
Eugen, Radu Iulian, locul I la Secţiunea Intermediate cu lotul de elevi alcătuit din
Bǎrbulescu Daniel, Hancu Andrei, Idomir Răzvan, Popescu Bogdan, Tǎnase Teodora şi
locul II la Secţiunea Senior cu lotul de elevi compus din Ferentz Sergiu, Fodor Bogdan,
Morcov Mihai, Popa Andi-Dragoş, Smeu Rareș;
În anul 2011 la Horth Haven a fost ocupat locul I la Secţiunea Intermediate cu lotul compus
din elevii Bǎrbulescu Daniel, Fodor Bogdan, Morcov Mihai, Popa Andi-Dragoș, Smeu
Rareș, Tǎnase Teodora, Zǎgan Alina-Elena;
În anul 2010 la Robesonia s-au obţinut: locul I la Secţiunea Junior cu lotul de elevi compus
din Bǎrbulescu Daniel, Ferentz Sergiu, Fodor Bogdan, Popescu Bogdan, Smeu Rareș,
Tǎnase Teodora şi locul I la Secţiunea Senior cu lotul alcătuit din elevii Pǎunescu VictorSorin, Popescu Marius, Suciu Mircea;
În anul 2009 la Huntsville s-a ocupat locul I la Secţiunea Intermediate cu lotul alcătuit din
elevii Ionescu Marius-Robert, Mireştean Andrei, Oana Dragoș-Mihai, Şerban CătălinaMihaela, Pǎunescu Victor-Sorin, Popescu Marius şi Suciu Mircea;
În anul 2008 la Marriottsville s-a obţinut locul II la Secţiunea Intermediate cu lotul de elevi
alcătuit din Ardelean Viktor-Cristian, Comşa Iulia-Maria, Ionescu Marius-Robert, Iuga
Alexandru, Mireştean Andrei, Mişarca Matei, Oana Dragoș-Mihai şi Suciu Mircea;
În anul 2007 la Houston s-a obţinut locul I la Secţiunea Intermediate cu lotul de elevi
alcătuit din Ardelean Viktor-Cristian, Colţa Alexandru, Blǎnaru Andrei-Gabriel, Boeriu
Bianca-Adela, Iuga Alexandru, Mireştean Andrei, Mişarca Matei;
În anul 2005 la Allentown s-a obţinut locul I la Secţiunea Intermediate cu lotul de elevi
alcătuit din Colţa Alexandru, Constantin Dragoș, Costea Paul-Igor, Mǎlureanu Oana şi Petre
Tudor-Radu;
În anul 2004 la Chicago s-au ocupat: locul I la Secţiunea Junior cu lotul compus din elevii
Blǎnaru Andrei-Gabriel, Colţa Alexandru, Iles Irina-Alexandra, Micu Vlad, Munteanu
Ionuț-Aurelian, Tanvuia Victor şi locul II la Secţiunea Intermediate cu lotul de elevi compus
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din Costea Paul-Igor, Hupca Ovidiu-Ioan, Machidon Octavian-Mihai, Necşulscu Silvia,
Pârvu Radu, Ursuleanu Andrei, Vartic Iulia;
În anul 2002 la Montreal s-a ocupat locul II la Secţiunea Intermediate cu lotul de elevi
compus din Andrei Cătălin, Ciocârlan Claudia, Culea Radu, Dovǎncescu Silviu, Iacob
Adrian şi Mahu Gabriel;
Prof. Comarnic Liliana
La Educaţie tehnologică, elevii îndrumaţi de doamna profesor Vasile Silvia au obţinut
următoarele rezultate la olimpiada şcolară:
NUME
Roman
Popa
Toma
Spătaru
Zeamă
Muntean
Răileanu
Pop
Rischi

PRENUME
Bianca
Flavius
Maria
Anda Elena
Raluca
Raluca
Andrei
Alina
Alexandru

CLASA
a V-a
a V-a
a V-a
a VI-a
a VI-a
a VII-a
a VII-a
a VII-a
a VII-a

PREMIUL
I
II
III
I
Mențiune
I
III
Mențiune
Mențiune

NUME
Roman
Spătaru
Muntean

PRENUME
Bianca
Anda Elena
Raluca

CLASA
PREMIUL
a V-a Participare
a VI-a Participare
a VII-a Participare

OLIMPIADA
Olimpiada județeană
Olimpiada județeană
Olimpiada județeană
Olimpiada județeană
Olimpiada județeană
Olimpiada județeană
Olimpiada județeană
Olimpiada județeană
Olimpiada județeană

OLIMPIADA
Olimpiada națională
Olimpiada națională
Olimpiada națională

Componenţa Catedrei de Informatică şi tehnologii în anul şcolar 2014-2015:
Bărbat Diana - Profesor grad didactic definitiv
Burcuţă Maria - Profesor grad didactic II, diriginte la clasa a X-a D
Comarnic Liliana - Profesor grad didactic I
Crăciun Alexandra - Profesor grad didactic II (2015), diriginte la clasa a IX-a E
Gal Valentina - Profesor grad didactic I
Georgescu Oana - Profesor doctor, diriginte la clasa a XII-a C
Ghişe Ciprian - Profesor grad didactic I
Niţulescu Laura - Profesor grad didactic I, diriginte la clasa a XII-a D, responsabil de catedră
Popa Milena - Profesor grad didactic I, director CNI
Şerban Manuela - Profesor grad didactic I, concediu de maternitate
Vasile Silvia - Profesor grad didactic I, Educaţie tehnologică
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2. Catedra de Matematică
Rezultatele şcolare obţinute la Matematică
Rezultatele obţinute la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană:
Clasa a VI a - prof. Mariana Oltean
1. Catrina Mirela – locul 2
2. Catrina Sorana – locul 4
3. Găitan Mihnea - locul 5
4. Bucur Denisa – locul 6
5. Ciofalau Dragoş – locul 6
Clasa a X a – prof. Carmen Stoica
Sbengheci Vlad – locul 5
Clasa a XI a – prof. Mara Ilie
Preda Georgia – locul 3
Clasa a XII a – prof. Mara Ilie
Dumitru Alex – locul 1
Bacalaureat 2015 - Matematică:
Promovabilitate : 100%
Media la matematică: 9,09

Componenţa Catedrei de Matematică în anul şcolar 2014-2015:
Goran Constantin - Profesor grad didactic I, diriginte la clasa a XII-a E
Ilie Mara - Profesor grad didactic I, diriginte la clasa a VIII-a A
Ionescu Marian - Profesor grad didactic II, diriginte la clasa a X-a A
Oltean Mariana - Profesor grad didactic I, diriginte la clasa a VII-a A
Popovici Florin - Profesor doctor
Stoica Carmen - Profesor grad didactic I, diriginte la clasa a XII-a A, responsabil de catedră
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3. Catedra de Limba şi literatura română
PROIECTUL EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN CONCURS A FOST
ODATĂ...
Proiectul educațional judeţean-concurs și simpozion A fost odată..., înscris în C.A.E.J. Brașov, la secţiunea cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri cu nr. 10/03.02.2015 s-a desfășurat
în perioada noiembrie 2014 – septembrie 2015 în Colegiul Naţional de Informatică Gr. Moisil și a
fost coordonat de doamna profesoară de limba română Raluca Iancău. Scopul activităţilor
desfășurate în cadrul proiectului a fost reprezentat de culegerea, conservarea şi valorificarea
creaţiilor folclorice româneşti (basme, legende, balade, doine, colinde, snoave, datini şi obiceiuri)
din întreaga ţară, propunându-şi să provoace generaţia tânără să se întoarcă cu faţa spre folclor.
Secţiunea adresată cadrelor didactice a avut drept obiectiv major prezentarea unei situaţii reale
întâlnite de-a lungul carierei didactice care respectă tema concursului.

Activităţile propuse s-au desfășurat conform planului stabilit:
- promovarea proiectului/ concursului: noiembrie - decembrie 2014;
- înscrierea şcolilor participante: ianuarie - februarie 2015;
- jurizarea lucrărilor: martie 2015;
- organizarea unei întâlniri cu tema „Să ne amintim de trecut”: aprilie 2015;
- editarea antologiei proiectului-concurs și simpozion: mai - iunie 2015;
- lansarea revistei A fost odată...: iulie 2015;
- diseminarea rezultatelor proiectului în 20 de unități școlare, într-un interval de 3 luni: iulieseptembrie 2015.
Partenerii implicaţi în proiect și-au respectat obligaţiile menţionate în acordurile de
parteneriat:
Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov, Biblioteca Judeţeană „George
Bariţiu” - Filiala pentru copii şi tineret Braşov, Editura Aula.
La concurs au participat 143 de elevi și cadre didactice din întrega țară. Premiile au fost
acordate în funcţie de o grilă prestabilită de punctaje. Din totalul de 143 de elevi participanţi 34 au
obţinut premii și menţiuni, procentul fiind de 23,77%.
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Conform programului de desfășurare a concursului, în luna iulie a fost publicată revista de
folclor A fost odată..., atât în format Ediţie electronică – Online, PDF, 2015 (ISBN 978-973-019899-7), la adresa http://www.moisilbrasov.ro/files/reviste/A%20fost%20odata...%202015.pdf cât
și în format Ediţie electronică - CD-ROM, 2015 (ISBN 978-973-0-19942-0). Formatul on-line al
revistei poate fi consultat și pe site-ul Bibliotecii Judeţene George Bariţiu, Brașov, Filiala pentru
Copii și Tineret.
Bugetul proiectului a fost cheltuit eficient: 100
lei – diplome premianţi, diplome de
participare,
diplome
cadre
didactice
îndrumătoare; 200 lei – premii; 300 lei –
editarea antologiei.
Proiectul a atras
interesul mediei
locale, astfel în
urma participarii la
concursul Școala
mea pe primul loc,
organizat de
Inspectoratul
Școlar Brașov
în parteneriat cu
Eliana Mall și
Mix2Tv, proiectul educaţional a câștigat Premiul Libris.
Prof. Raluca Iancău

Concursul de creație literară „Gheorghe Crăciun”
Marți, 27 ianuarie 2015, în sala festivă a Colegiului Național de Informatică Grigore Moisil
a avut loc festivitatea de premiere a liceenilor participanți la cea de a șaptea ediție a Concursului de
creație literară „Gheorghe Crăciun”, eveniment coordonat de doamna profesor doctor CristinaMagdalena Călin, alături de membrii Catedrei de limba și literatura română. Tinerii talentați din
numeroase licee brașovene - și nu numai - s-au înscris în competiția literară cu lucrări personale, la
cele trei secțiuni: poezie, proză și eseu cu tematică impusă. În urma unei competitive jurizări, au
fost selectate lucrările cele mai reușite, originale și pline de temperament.
Festivitatea a debutat cu o succintă retrospectivă a vieții și a activității literare a domnului
profesor Gheorghe Crăciun, în cinstea căruia se derulează acest concurs literar. Atmosfera caldă a
fost întreținută și de acordurile muzicale asigurate de doi dintre elevii talentați ai colegiului nostru Iosana Miriam Ciutan și Octavian Gurău - care au interpretat la flaut și pian.
Domnul inspector de Limba și literatura română, profesor doctor Nicolae Savin – membru al
juriului - a rostit câteva cuvinte, îndemnându-i pe foarte tinerii scriitori să citească multă literatură
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contemporană, să se distanțeze de modelele clasice, să-și găsească propriul stil literar, fără de care
scrierile lor nu pot dobândi originalitate și farmec, în ciuda talentului creator.
Domnul președinte al juriului, conferențiar doctor și decan al Facultății de Litere din Brașov,
domnul profesor universitar Adrian Lăcătuș i-a felicitat pe elevii participanți și le-a înmânat
diplomele de merit. Domnul profesor a subliniat importanța sincerității în actul scrisului,
recomandându-le liceenilor să scrie despre ei înșiși, despre trăirile și experiențele personale, astfel
încât textele să transmită impresia de autenticitate și veridicitate: „Încercați să scrieți pentru voi
înșivă și pentru prietenii voștri; nu ca să răspundeți așteptărilor profesorilor, ci propriilor voastre
așteptări“. O viziune de adevărat scriitor presupune responsabilitate și implicare, pentru că orice
artist important lucrează și prelucrează necontenit asupra micii lui opere, le-a atras atenția domnul
președinte al juriului.
Premiul întâi la secțiunea Proză și totodată Marele Premiu „Gheorghe Crăciun” i-a fost
acordat elevei DIANA ȘTEFĂNESCU de la Colegiul Național „Unirea”. Colegiul Național de
Informatică s-a distins prin două mențiuni la secțiunea Proză acordate elevelor Georgia Preda (clasa
a XI-a B) și Gabriela Burtan (clasa a IX-a B).
Premianții au fost recompensați cu cărți și diplome din partea organizatorilor, care i-au
felicitat pe toți participanții și le-au urat lectură plăcută, așteptându-i și la următoarele ediții.
Prof. Dr. Cristina-Magdalena Călin
Următoarele imagini sunt de la acest concurs tradiţional de creaţie literară:

27

Cercul de lectură pentru elevii de liceu
Cărțile, ferestre-n ziduri...
Inițiativa realizării proiectului Cercul de lectură pentru elevii de liceu în anul școlar 20142015 s-a cristalizat nu doar pentru a le insufla pasiunea pentru citit, ci şi din dorinţa de a schimba
mentalitatea elevului contemporan de la profilul real ce consideră că viitorul constă numai în
programare, algoritmi și tot ceea ce ține de domeniul abstract al specializării IT, iar lectura nu
reprezintă decât o pierdere de timp, subiectul unei opere putând fi lesne desprins dintr-un
comentariu de pe internet. Sunt convinsă că nu există o genă responsabilă cu răsfoitul cărţilor şi nici
una care să îndrume copilul în bibliotecă. Pentru ca cititul să facă parte din timpul liber al
adolescentului, trebuie să-i readuci cartea în rutină, să-i fie la îndemână şi să o vadă utilizată de cei
care i-ar putea fi modele. Le-am vorbit elevilor despre ideea unei inițieri precum cea din romanul
Umbra vântului al scriitorului spaniol Carlos Ruiz Zafon, în care un tată îşi ia de mână fiul şi îl
duce într-un loc magic, unde sunt păstrate toate cărţile care, dintr-un motiv sau altul, ies din
circuitul lecturii. Fiecare nou vizitator îşi alege o carte, o citeşte şi are grijă de ea tot restul vieţii.
Cel care ajunge în „Cimitirul Cărţilor Uitate” cum îl numeşte Zafon constată la final că „am
copilărit printre cărţi, făcându-mi prieteni invizibili în pagini care se descompuneau în pulbere şi
al căror miros încă îl mai păstrez pe mâini...”
Timid, cercul de lectură s-a deschis cu Legenda picturii de Michael Tournier prin care am
intenționat să evidențiez legătura între carte și tehnologie prin cele două personaje: naratorul
scriitor, „om al creației” și prietenul său, Pierre, specialist în electronică, electrotehnică și
informatică, „om al comunicării”. Lectura, prin tematică și personaje i-a atras, întrucât, cei mai
mulți s-au identificat cu omul comunicării. Au aflat astfel despre comunicare că ea „nu se justifică
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decât prin mesajul pe care îl vehiculează” și că, la rândul ei, adaugă creației o viață multiplicată fără
de care cea dintâi nu e decât un obiect inert. Parabola decorării celor două ziduri ale sălii palatului
unui calif din Bagdad de către doi pictori i-a captivat, povestea declanșând dezbatere chiar după
prima lectură. Inițial interesul s-a focalizat asupra celor doi artiști, unul chinez, ce nu părăsise
locurile natale și realizează o imagine pitorească a acestora și pictorul grec ce vizitase toate națiile
și era la fel de priceput în astronomie, fizică, chimie, arhitectură, care așază o oglindă ce reflectă
lucrarea celuilalt, dar și alaiul din sala palatului. De la parabola propriu-zisă, prin dezbatere și
argumentare, am ajuns la legătura dintre carte și comunicare, dintre creație și tehnologie.
La întâlnirile care au urmat, am ales să cultivăm practica lecturii de plăcere și am trecut astfel
atât prin literatura română, cât și prin cea universală, de la proză, dramaturgie și poezie la
memorialistică și eseistică, de la Anton Holban, Camil Petrescu, Adrian Păunescu, Mircea
Cărtărescu, Octavian Paler, Dan Puric, Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu la Esenin, Tolstoi, Gogol,
Goethe, Vișniec, Shakespeare, de la lectura clasică la cea contemporană, mult mai atractivă ca stil,
propunând și acceptând propunerile lor de lectură.
Impresiile pe care le-au consemnat participanții la cercul de lectură m-au încurajat nu doar să
continui, ci și să diversific activitățile acestui proiect ce nu poate aduce decât beneficii în
dezvoltarea personalității adolescentului zilelor noastre:
„La cercul de lectură veneam cu plăcere, deoarece atmosfera în care acesta se desfășura era
una relaxantă, în care am avut parte de discuții interesante din care aveai multe de învățat. Poeziile,
pe care le detestam, tocmai pentru că nu le înțelegeam, mi-au făcut creierul să lucreze mai mult
decât la rezolvarea problemelor complicate de matematică și au trezit la viață filozoful care trăia
ascuns în interiorul meu. Am descoperit un scriitor român a cărui operă mi-a plăcut foarte mult,
Mihail Sebastian. Regretul cel mare pe care îl am în legătură cu cercul de lectură este că a durat
doar un an, dar m-a făcut să citesc mai mult decât o făcusem în toți anii de liceu.” Rață Ștefan
Alexandru (clasa a XII-a C)
„Am avut multe idei preconcepute față de operele literare...discuțiile au reușit nu numai să îmi
schimbe părerea despre literatură, dar și unele idei filozofice. Nu vă pot spune decât să continuați să
vă tratați elevii așa cum ne-ați tratat pe noi, să îi ajutați să se dezvolte mai mult decât strict în cadrul
programei și sunt de acord cu Matei Vișniec ce consideră că lectura este un drum spre tine însuți, iar
a nu citi înseamnă a rata întâlnirea cu tine însuți.” Mereț Virgil (clasa a XII-a C)
În calitate de profesor de limba și literatura română, am constatat că metodele interactive de
grup câştigă tot mai mult teren, reprezentând o alternativă la didactica tradiţională. Condiţia
esenţială este ca activităţile să aibă un caracter spontan, să contribuie la dezvoltarea independenţei
în gândire şi acţiune. Şi am mai constatat că elevul poate fi determinat să se dezvăluie, să comunice
sub forma unui joc şi a unei atmosfere relaxante. Nevoile sale emoţionale sunt esenţiale. Elevul are
nevoie de respect şi înţelegere. Consider că sistemul educaţional trebuie să stimuleze ceea ce are
mai bun elevul, nu să-l critice pentru ceea ce-i lipsește.
Prof. Nicoleta Moise
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Rezultatele la Evaluarea Națională și Bacalaureat,
pe cartea de vizită a CNI „Grigore Moisil”
Unul dintre aspectele importante ce recomandă Colegiul Național de Informatică drept
unitate de învățământ de înaltă performanță o reprezintă rezultatele absolvenților la examenele
naționale.
În anul școlar 2014-2015, cei 58 de absolvenți ai ciclului gimnazial au promovat cu succes
examenul final, media pe școală a notelor acestora fiind 9.28, medie ce plasează CNI „Grigore
Moisil” pe poziția a doua ca performanță în ierarhia școlilor din județul Brașov. Menționăm că s-a
distins cu rezultate deosebite Vasilcoiu Ana Maria, având media de absolvire 10 și alți 20 de elevi
cu note de 10 la disciplina matematică, aceștia fiind: Balint Paul Andrei, Boțoman Iulia Adina,
Bratoveanu Vlad, Chiculiță Mary Lou Simona, Chirilă Teodora, Ciocan Dragoș, Comșa-Fulga
Oana, Crețu Antonia, Dîrstariu Daria-Maria, Florea Rebecca, Leonte Gabriela, Luca Roberta,
Malairos Radu, Oancea Casiana, Olteanu Andreea, Onescu Iancu Gabriel, Savu Ana Maria, Sîntea
Maria, Teodor Dragoș, Țiței Ana Maria.
Statistic, evaluarea națională a fost promovată cu media 10 de o absolventă, cu medii între
9-9,99 de 48 de elevi, medii între 8-8,99 au obținut 8 elevi și o singură absolventă a avut media
între 7-7,99.
În ce privește examenul de bacalaureat, cei 149 de absolvenți ai Colegiului au promovat în
totalitate din prima sesiune, înregistrându-se numeroase note de 10 la disciplinele la care au susținut
probele. Astfel, la disciplina matematică, 13 elevi au obținut nota 10, aceștia fiind: Aruștei Anca
Maria, Cențiu Mihai Andrei, Chelemen Codruț Andrei, Codrescu Ovidiu, Cojoc Maria Teodora,
Dumitru Alex, Jugariu Timotei, Leotescu Vlăduț Nicolae, Maca George Bogdan, Matica Florian
Alexandru, Petrescu Radu Bogdan, Scânteie Ana Bianca, Tămaș Cristian. La disciplina informatică
8 absolvenți au obținut nota maximă și anume: Cristolovean Diana, Dăineanu Alexandru, Leotescu
Vlăduț Nicolae, Luca Ionuț, Rață Ștefan Alexandru, Tămaș Cristian, Vasilcoi Andrei,Vlădărean
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Mihail Claudiu, iar la limba și literatura română, au obținut nota 10 patru absolvenți: Boriceanu
Anca Maria, Mirodonie Ioana, Mușina Elena Alexandra și Zamă Alina.
Cu media de promovabilitate 8,71 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie 2015, Colegiul
Național de Informatică se numără printre liceele brașovene ai căror absolvenți nu au întâmpinat
dificultăți la susținerea examenului de maturitate. Acest lucru dovedește încă o dată că seriozitatea,
competitivitatea și performanța sunt valorile promovate în această instituție de învățământ.
Prof. Nicoleta Moise, Prof. Milena Popa

Rezultatele şcolare obţinute la Limba şi literatura română
Elevii coordonaţi de doamna prof. Laura Voinescu-Dragomir au obţinut următoarele
rezultate:
- Participare la Concursul „Cangurul”, noiembrie 2014, Gaitan Mihnea 159 p;
- Olimpiada de Limba română, Menţiune la clasele a V-a şi a VI-a, faza judeţeană,
Bucur Denisa şi Apostu Milena;
- Menţiune la Olimpiada de spiritualitate, etapa pe judeţ, Toma Maria, clasa a V-a;
- Premiul I la Concursul judeţean de desene, Popa Alexandru, clasa a V-a;
- Menţiune la Concursul European de traduceri „Juvenes translators”, Mihalcea Andrei,
clasa a XI-a D;
-Participare la selecţia pentru Centrul de excelenţă: Apostu Milena, Nema Rares, Toma
Maria, Stefanescu Mihai şi Muntean Alexia.
Sub îndrumarea doamnei prof. Raluca Iancău elevii au obţinut următoarele rezultate:
- Concursul județean „Basmul Toamnei”
Rezultate: PREMIUL I
Durduc Ambra, clasa a VII-a A
Ferentz Raul, clasa a VII-a A
Raicu Maria, clasa a VII-a A
Spasici Andrada, clasa a VII-a A
Hagiu Raluca, clasa a VII-a A
Toth Eduard, clasa a VII-a A
Gombos Adela, clasa a VII-a A
Buna Raluca, clasa a VII-a A
- Lectura ca abilitate de viață
Mihai Raluca, clasa a VII-a B, 53 puncte
Giroveanu Radu, clasa a VIII-a B, 49 puncte
Văcăreanu Ștefania, clasa a VII-a B, 48 puncte
- Olimpiada de Limba română, faza locală
Văcăreanu Ștefania, clasa a VII-a B, 112 puncte
Mihai Raluca, clasa a VII-a B, 104 puncte
Giroveanu Radu, clasa a VIII-a B, 100 puncte
Fărâmă Cătălin, clasa a XI-a E, 100 puncte
Florescu Medeea, clasa a VII-a B, 92 puncte
Spasici Andrada, clasa a VII-a A, 91 puncte
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Dan Codruța, clasa a XI-a E, 90 puncte
- „Actori mici, talente mari”
Numele trupei: CREATIVE STRAIGHT - clasa a X-a C – premiul I
Damian Armando; Vlad Mădălina; Bărbulescu Eusebiu; Groșan Raluca
Numele trupei: WestSideCrew - clasa a X-a C – premiul I
Stoian Călin; Savu Sebastian; Bucșa Horia; Trett Cristian; Luican Gabriel
Numele trupei: KARMA - clasa a X-a C – premiul I
Angheluță Vlad; Manea Rareș; Căpățână Timeea; Roman Alexandru
Numele trupei: BRAȘOV WORD - clasa a X-a C – premiul I
Benea Alin; Bolocan Mihai; Bularca Tudor; Botă Andreea; Chețan Paul
Numele trupei: PATRU LA ROMÂNĂ / PATRULA ROMÂNĂ - clasa a X-a C – premiul II
Buruiană Paul; Voinescu Vlad; Peter Cristina
Numele trupei: WILD PRODUCTION - clasa a X-a C – premiul I
Pripici Mihai; Hagiu Leon; Stoican Radu; Onu Raul; State Iuliana
Numele trupei: MMRCAL - clasa a X-a C – premiul I
Vraja Mihai; Militaru Melisa; Todoran Radu
- Concursul Naţional de Creaţie Literară „Ion Creangă” de la Târgu Mureș, organizat de
Uniunea Scriitorilor din România
Oamcea Casiana, clasa a VIII-a B – secţiunea proză - Premiul III
Durduc Ambra, clasa a VII-a A – secţiunea poezie – Menţiune
- Olimpiada de Limba și literatura română, faza judeţeană
Văcăreanu Ștefania, clasa a VII-a B – menţiune
- Olimpiada Cultură și spiritualitate românească, faza judeţeană
Văcăreanu Ștefania, clasa a VII-a B – Premiul al II-lea
- Concursul şcolar Mihai Eminescu
Giroveanu Radu - Marele premiu
Topliceanu Alexandra-Ioana - premiul II la secţiunea interpretare
Raicu Maria - premiul I la secţiunea creaţie
Gheorghina Raisa - menţiune la secţiunea interpretare
Bacalu George - premiul III la secţiunea interpretare
Mitrofan Sorana - menţiune la secţiunea interpretare
Elevii Mihai Raluca, Văcăreanu Ştefania, Popa Monica, Durduc Ambra, Muntean Raluca,
Damșa Traian, din clasa a VII-a B, au obţinut Diplomă de excelenţă pentru proiectul „Fotografii,
creaţii artistice”, din cadrul concursului naţional „Școala creativă”, organizat de Didactic.ro şi
Intuitext.
Elevul Fărâmă Cătălin, din clasa a XI-a E, a obţinut Diplomă de merit pentru proiectul „Un
romantic întarziat”, din cadrul concursului naţional „Personalităţi din jurul nostru”, organizat de
Didactic.ro şi Intuitext.
Doamna profesoară Cristina Călin a îndrumat elevii care au participat, cu rezultate
frumoase, la:
- Olimpiada de Limba română, faza locală
Dîrstariu Daria clasa aVIII a - 100 de puncte
Roberta Luca – clasa aVIII a - 90 de puncte
Gabriela Burtan - clasa a IX a - 90 de puncte
Călitu Georgiana - clasa a X-a 86 puncte
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Borcea Raluca - clasa a X-a 84 puncte
Georgia Preda - clasa a XI-a 90 de puncte
- Concursul școlar ,,Mihai Eminescu”
Dîrstariu Daria – Premiul II
Roberta Luca - Premiul III
Preda Patricia - Premiul III
- Concursul Școlar Național de creație literară și eseistică „Adolescența și provocările
scrisului”, ediția a III-a (Calendarul MECTS 2014-2015, pag.10/18), Arad
Diplome de participare:
Greiner Cristian-Victor – clasa a IX-a B
Radu Giulia – clasa a IX-a B
Țirea Cosmin-Mihai – clasa a IX-a B
Gabriela Burtan – clasa a IX-a B
Ciutan Iosana Miriam – clasa a X-a D
Munceanu Robert – clasa a X-a D
- Concursul Școlar Național „Timpuri de legendă”, Galda de Jos, Județul Alba
Preda Patricia a obținut Mențiune
Doamna profesor Nicoleta Moise a coordonat activitatea elevei Ciubotaru Teodora – a IX a
E care a obtinut 110 puncte la Olimpiada de Limba română, faza locală, iar la etapa județeană
Mențiune (105 puncte).
Doamna profesor Lucia Tudor a coordonat activitatea elevei Apostol Lorena din clasa a IXa
care a obţinut 120 de puncte la Olimpiada de Limba română, faza locală.

Componenţa Catedrei de Limba şi literatura română în anul şcolar 2014-2015:
Călin Cristina - Profesor doctor, diriginte la clasa a XI-a B, responsabil de catedră
Iancău Raluca - Profesor grad didactic I, diriginte la clasa a VII-a B
Moise Nicoleta - Profesor grad didactic II
Tudor Lucia - Profesor grad didactic II, diriginte la clasa a X-a E
Voinescu - Dragomir Laura Teodora - Profesor doctor (2015), diriginte la clasa a XI-a D
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4. Catedra de Limbi moderne
Olimpiada Națională de Limba Engleză
Brașov 2015
Ce este olimpliada națională de engleză? Cei mai mulți oameni ar spune, fără ezitare, că
este o provocare în cadrul căreia îți poți testa nivelul și cunoștințele în această limbă. Totuși, pentru
mine reprezintă cu totul altceva. Aș putea să o descriu ca fiind o experiență unică, specială, care
mi-a schimbat modul de gândire.
În cinstea elevilor muncitori care au reușit să ajungă la etapa națională a olimpiadei, tineri
din diferite licee ale Brașovului au făcut un spectacol magnific. De la muzică feerică, dramatică, la
energică, de la dans pasional la mișcări ritmate, ei au vrăjit publicul cu dăruirea și carisma de care
au dat dovadă.
În timp ce, în general particip la astfel de activități în calitate de concurent, de data aceasta
am avut oportunitatea să fiu într-o poziție diferită. Nu numai că am fost membru al comitetului de
organizare, dar am avut și rolul de prezentatoare. Împreună cu Lazăr Alexandru, colegul meu, am
avut onoarea să introduc unele dintre cele mai interesante momente văzute pe scena liceului.
Profesorii și participanții din toate colțurile țării au fost uluiți de performanțele care îți tăiau
respirația, iar eu, în calitate de gazdă, eram fascinată de întregul cadru. Atmosfera din sala festivă,
unde a avut loc spectacolul, a fost absolut incredibilă, combinând arta și creativitatea cu suprafața
academică.
În concluzie, acest eveniment a avut un impact categoric asupra mea și a tuturor, prezentând
elevilor o altă viziune în ceea ce privește clasica educație. Dacă aș mai avea ocazia, cu siguranță aș
repeta această experiență.
Bejenaru Miruna, clasa a XII-a A 2015

O experienţă de neuitat
Olimpiada Naţională de Engleză, unul dintre idealurile pe care toţi ni le dorim. Am
încercat, plini de emoţie şi ambiţie, să ajungem şi noi acolo. Nu am reuşit, însă exact ca într-un joc,
se pare că mai avem trei vieţi, mai exact trei ani în care ne putem îndeplini acest vis.
Însă ne-am gândit că, dacă nu am putut participa, cum ar fi dacă am organiza-o? Aşa că, sub
forma unei mari echipe, am încercat să ne imaginăm, cum am vrea să fim trataţi, dacă am fi în locul
lor. Am participat la numeroase şedinţe în care mulţi oameni şi-au exprimat opiniile în vederea
unei organizări fără greşeală. A existat un comitet de primire, care a avut rolul de ghid în oraşul
nostru. ,,Echipa de la Info” cum am fost botezaţi, a avut un job foarte dificil: distracţia. Şi cum nu
ne puteam imagina o distracţie fără o petrecere sau un spectacol, în asta a constat ideea noastră.
Plini de entuziasm am venit devreme la liceu pentru a amenaja sala şi pentru a lua parte la
ultimele repetiţii. Deşi a fost epuizant, am simţit că munca noastră este apreciată, când sala festivă
a devenit neîncăpătoare. La sfârşitul zilei am bifat o realizare, însă mai aveam un prag de trecut
până la victoria finală şi anume, petrecerea. Din perspectiva noastră, era cea mai grea sarcină, însă
ştiam că o putem realiza, altfel nu ne-ar fi fost încredinţată.
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Cu forţe noi ne-am adunat la Restaurantul „Bistro 2003” unde urma să ne punem din nou
în practică abilităţile de amenajări interioare. Pereţii localului erau bej, iar razele soarelui
pătrundeau timide prin draperiile maiestoase. Pe fiecare masă am aşezat o vază cu flori multicolore
şi numele fiecărui judeţ. În final eram mulţumită de ambianţa creată şi am realizat că urma o
petrecere pe cinste. Echipa de la Info a reuşit să impresioneze. Ne mândream cu asta.
A fost o experienţă unică pe care am dori să o repetăm fără vreun regret.
Ion Iulia clasa a X-a A 2015

„Speak Out” – Faza Județeană Colegiul Național de Informatică 2015
Peste 10 ani, când probabil voi fi mulțumită, realizată în viață, vreau să îmi aduc aminte cu
plăcere de cele mai remarcabile și unice experiențe din perioada liceului. În acest moment pot
afirma cu tărie faptul că „Speak Out” se numără printre primele experienţe din acea listă.
Faza județeană a celei de-a 9a ediții a concursului Speak Out a avut loc în liceul nostru și pe
lângă faptul că am participat în calitate de concurent, am avut ocazia să ajut la organizarea acestuia.
În prima parte a zilei am fost prezentatoare pentru secțiunea cicului gimnazial împreună cu Silviu
Sabău, în timp ce mai pe seară, amândoi am avut momentele noastre de ,,magie”, performând
monologurile pregătite pentru competiție. Din acest motiv, am avut o cantitate mare de presiune pe
umeri, dar totuși, în final s-a dovedit că efortul a meritat.
Concursul a fost extrem de complex, având caracterul unei piese de teatru, mai mult decât
imaginea formală impusă de alte activități educaționale. Energia pozitivă plutea în sala festivă, iar
trăirile puternice din interiorul meu, atât ca gazdă cât și ca participant, erau de nedescris. Scena era
plină de emoție și fiecare reprezentare era apreciată cu imensă plăcere de către audiență.
Prin intermediul acestui univers minunat în care profesoara mea de limba engleză Cătălina
Stoica m-a introdus, am reușit să îmi extind orizonturile și să explorez părți ascunse ale
personalității mele. Întregul concept al evenimentului m-a ajutat să evoluez ca persoană și să-mi
depășesc anumite limite. Mai mult de atât, am avut oportunitatea să-mi fac noi prieteni cu interese
similare și o uriașă pasiune pentru engleză.
În final, pot spune cu mândrie că am acumulat o serie variată de abilități și experiențe
memorabile, făcând parte dintr-o echipă care a adus la viață un spectacol incredibil.
Bejenaru Miruna, clasa a XII-a A 2015

Iată câteva imagini de la concursul „Speak Out”:
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Rezultatele şcolare obţinute la Limbi moderne
Limba engleză:
Nume
Prenume

Clasa

Profesori

Premiul

Olteanu Irena

I

Ene

Iris

VIII B

Petrea

Ana

XA

Stoica Cătălina
Lazăr Diana

I

Sîrbu

Matei Dan

IX B

Stoica Cătălina

II

Mureșanu Cristina

XII A

Stoica Cătălina
Lazăr Diana

II

Popa

Alex

IX A

Stoica Cătălina

Best
storyteller

Gurău

Octavian

XE

Olteanu Irena

Originality

Sabău

Silviu

XI C

Stoica Cătălina

Originality

Vasilicoi

Andrei

XII A

Stoica Cătălina
Lazăr Diana

II

Ene

Iris

VIII B

Irena Olteanu

III

Petrea

Ana-maria

XA

Stoica Cătălina
Diana Lazar

Rauca

Paul

IX E

Olteanu Irena

Muntean

Sorin

IX E

Popa

Alexandru

IX A

Danet
Susu

Theodor
Flavius

IX B
XD

Olteanu Irena
Cătălina Stoica
Diana Lazar
Stoica Cătălina
Olteanu Irena

Sorea

Andrei

XI B

Diana Lazar

XII A

Muresanu Cristina

I
85,50
mentiune
78,50

Conc./Olimpiada
Creative writing
contest
Creative writing
contest
Creative writing
contest
Creative writing
contest
Speak Out
contest
Speak Out
contest
Speak Out
contest
Speak Out
contest
SPEAK OUTCREATIVE
WRITING
SPEAK OUTCREATIVE
WRITING

Etapa
județeană
județeană
județeană
județeană
județeană
județeană
județeană
județeană
naţională

naţională

olimpiada

județeană

olimpiada

județeană

78,00

olimpiada

județeană

olimpiada
olimpiada

județeană
județeană

olimpiada

județeană

Cătălina Stoica
Diana Lazar

57,50
70,00
85,00
mentiune
81,00
mentiune

olimpiada

județeană

Dumitru

Alex
Adrian

XII D

Stoica Cătălina

79,50

olimpiada

județeană

Ciortan

Monica

XII A

Cătălina Stoica
Diana Lazar

77,00

olimpiada

județeană
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Limba germană modernă:
Nume Prenume Clasa
Profesor
Premiul Concursul / Olimpiada
Bianu Ana
VIII A Cabas Silvia
I
Olimpiada
Cucuta Petru
VIII A Cabas Silvia Mențiune Olimpiada

Etapa
județeană
județeană

Limba franceză-folclor:
Nume
Prenume
Hermeneanu Alexandra
Fărâmă
Cătălin

Clasa
XI E
XI E

Profesor
Clinciu Alina
Clinciu Alina

Premiul
menţiune
II

Concursul
„A fost odată…”
„A fost odată…”

Etapa
judeţeană
judeţeană

Tabel nominal cu elevii care au participat la concursul „Cangurul lingvist” în anul școlar 2014-2015
și rezultatele acestora:
Nume

Prenume

Clasa

Profesor

Punctaj
152 (locul II la
nivel județean)

Găitan

Mihnea

VI A

Moise Nicoleta

Catrina

Mirela

VI A

Moise Nicoleta

115 p

Ciofalău

Dragoș

VI A

Moise Nicoleta

106,25 p

Pop

Alina

VII A

Moise Nicoleta

137 p

Toma

Diana

VII A

Moise Nicoleta

101 p

Concurs
”Kangourou
francophone”
”Kangourou
francophone”
”Kangourou
francophone”
”Kangourou
francophone”
”Kangourou
francophone”

Componenţa Catedrei de Limbi moderne în anul şcolar 2014-2015:
Lazăr Diana - Profesor grad didactic II, Limba engleză
Olteanu Irena - Profesor grad didactic I (2015), Limba engleză
Stoica Cătălina - Profesor grad didactic I, Limba engleză, diriginte la clasa a IX-a A, responsabil de
catedră
Clinciu Alina - Profesor grad didactic I, Limba franceză, diriginte la clasa a XI-a E
Moise Nicoleta - Profesor grad didactic II, Limba franceză
Căbaş Silvia - Profesor grad didactic II, Limba germană, diriginte la clasa a VIII-a B
Delfavero Magdalena - Profesor de Limba germană
Savu Valentina - Profesor grad didactic I, Limba germană
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5. Catedra de Biologie-Chimie
Rezultatele şcolare obţinute la Chimie
Nume

Prenume

Clasa Profesor
Andrei
Constantin Iustin
XD
Carmen
Zorca
Danciu
Ana Maria
XI
Manuela

Premiul
Mențiune
I

Etapa

Olimpiada

Județeană

Olimpiada de Chimie

Județeană

Sesiunea de comunicări
științifice „Chimia prieten sau dușman?”
Sesiunea de comunicări
științifice „Chimia prieten sau dușman?”
Sesiunea de comunicări
științifice „Chimia prieten sau dușman?”
Sesiunea de comunicări
științifice „Chimia prieten sau dușman?”
Sesiunea de comunicări
științifice „Chimia prieten sau dușman?”
Sesiunea de comunicări
științifice „Chimia prieten sau dușman?”

Preda

Georgia

XI

Zorca
Manuela

Stancu

Mario

XI

Zorca
Manuela

I

Bejenaru

Miruna

XI

Zorca
Manuela

I

Lazăr

Alexandru

XI

Zorca
Manuela

I

Hrihor

Andrada

XI

Zorca
Manuela

II

Dragomir

Claudiu

XI

Zorca
Manuela

II

Danciu

Ana Maria

XI

Zorca
Manuela

Participare

I

Concurs / Olimpiadă

Olimpiada de Chimie

Județeană

Județeană

Județeană

Județeană

Județeană

Județeană
Națională

Rezultatele şcolare obţinute la Chimie, Fizică, Biologie, Geografie
Nume
Ilea

Ilea

Prenume Clasa Profesori
Zorca Manuela,
Mastan Titu,
Raul
XII
Iorga Camelia,
Mândreanu Dan
Zorca Manuela,
Mastan Titu,
Raul
XII
Iorga Camelia,
Mândreanu Dan

Premiul

Olimpiada

Etapa

Olimpiada
Interdisciplinară
Științele Pământului

Județeană

Olimpiada
Participare Interdisciplinară
Științele Pământului

Națională

III
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Componenţa Catedrei de Biologie-Chimie în anul şcolar 2014-2015:
Iorga Camelia - Profesor grad didactic I, Biologie, diriginte la clasa a XI-a C, responsabil de catedră
Oţeleanu Lia - Profesor grad didactic definitiv, Biologie
Andrei Carmen - Profesor grad didactic I, Chimie, diriginte la clasa a VI-a A
Zorca Manuela - Profesor doctor, Chimie, director adjunct

6. Catedra de Fizică
Rezultatele şcolare obţinute la Fizică
Nume

Prenume Clasa Profesor
Premiul
Deliu
Catrina
Mirela
VI
participare
Gabriela
Deliu
Găitan
Mihnea
VI
participare
Gabriela
Deliu
Bucur
Denisa
VI
participare
Gabriela
Deliu
Catrina
Sorana
VI
participare
Gabriela
Deliu
Anghelina Mara
VI
participare
Gabriela
Deliu
Comaniciu Cristina
VI
participare
Gabriela
Bărbat
Grup elevi
VII
participare
Diana
Ardelean
Timotei
X
Chirilă Dan
I
Ciocan
Marius
X
Chirilă Dan mențiune
Ardelean
Timotei
X
Chirilă Dan
I
Trett
Ștefan
XI
RăzvanMastan
Ardelean
XII
participare
Mitel
Titu

Concurs / Olimpiadă

Etapa

Olimpiada de fizică

județeană

Olimpiada de fizică

județeană

Olimpiada de fizică

județeană

Olimpiada de fizică

județeană

Olimpiada de fizică

județeană

Olimpiada de fizică

județeană

Math Experience

națională

Olimpiada de fizică
Olimpiada de fizică
Simpozionul Național
de Fizică, Făgăraș 2015

județeană
județeană

Olimpiada de fizică

județeană

națională

Rezultatele şcolare obţinute la Chimie, Fizică, Biologie, Geografie
Nume
Ilea

Ilea

Prenume Clasa Profesori
Zorca Manuela,
Mastan Titu,
Raul
XII
Iorga Camelia,
Mândreanu Dan
Zorca Manuela,
Mastan Titu,
Raul
XII
Iorga Camelia,
Mândreanu Dan

Premiul

Olimpiada

Etapa

Olimpiada
Interdisciplinară
Științele Pământului

Județeană

Olimpiada
Participare
Interdisciplinară
lot
Științele Pământului

Națională

III
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Componenţa Catedrei de Fizică în anul şcolar 2014-2015:
Bărbat Diana - Profesor grad didactic definitiv
Ceaureanu Dan - Profesor grad didactic II
Chirilă Dan - Profesor grad didactic I, diriginte la clasa a X-a B
Dascăl Iuliana – Profesor de fizică
Deliu Gabriela - Profesor grad didactic I
Mastan Titu - Profesor grad didactic I, responsabil de catedră
Sansebeş Eugen - Profesor grad didactic I, inspector şcolar de specialitate la Fizică

7. Catedra Om şi societate

ÎN ÎNTÂMPINAREA ZILEI NAȚIONALE
Activitate concurs de celebrare a Zilei Naționale a României – 1 decembrie 2014
Activitatea a avut ca scop sărbătorirea Zilei Naționale a României printr-o activitate
didactică, la care au participat mai mulți profesori de istorie care susțin activități de predare-învățare
la nivel gimnazial în municipiul Brașov.
Între obiectivele specifice care au fost urmărite amintim identificarea aspectelor trecutului
ce pot contribui la înțelegerea prezentului, creșterea gradului de conștientizare a importanței
sărbătorilor naționale ca prim element de identitate națională la nivelul elevilor de gimnaziu,
dezvoltarea sentimentelor naționale și de mândrie patriotică.
Ca beneficiari ai activității s-au numărat cei direcți, elevii din cele trei unități școlare care au
participat la activitate, atât ca membri ai echipajelor concurente, cât și ca susținători, precum și
cadrele didactice implicate în organizarea activității, dar și cei indirecți, profesorii de istorie de
nivel gimnazial care au participat.
Activitatea s-a desfășurat în data de 28 noiembrie 2014, ora 12, în sala festivă a Colegiului
Național de Informatică „Grigore Moisil”, sub forma unui concurs între echipaje formate din câte 3
elevi de clasa a VI-a, provenind de la trei școli gimnaziale: Colegiul Național de Informatică
„Grigore Moisil” – prof. îndrumător Ramona Ancuța, Școala Gimnazială nr. 5 – prof. îndrumător
Carmen Manațe, prof. Mirela Oltei, Școala Gimnazială nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov – prof.
îndrumător Daniela Danu.
Fiecare echipaj a avut de rezolvat în scris răspunsul la 10 întrebări de istorie și geografie a
României adresate de un cadru didactic, într-o limită de timp. La expirarea acesteia, s-au confruntat
răspunsurile și s-a acordat punctajul corespunzător. În încheierea concursului s-a desfășurat un mic
moment artistic la care au participat elevi din cele trei unități școlare, timp în care s-au desemnat
câștigătorii. Membrilor echipajelor li s-au înmânat diplome și premii asigurate din fonduri proprii.
Iată câteva imagini de la concursul de celebrare a Zilei Naţionale a României:
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Prof. Ancuţa Ramona

MARILE MOMENTE ALE ISTORIEI NAȚIONALE – PRILEJ DE SĂRBĂTOARE
PENTRU TOȚI ROMÂNII
În ansamblul disciplinelor care se studiază la diferitele nivele ale învățământului
preuniversitar, studierea istoriei are o importanță deosebită în crearea culturii generale, în
dezvoltarea gândirii critice, precum și în promovarea și susținerea valorilor europene și
democratice. Prin studiul trecutului național elevii descoperă modele de urmat, cinstesc cum se
cuvine principalele evenimente și valori naționale. Aceste oportunități oferite de istorie se regăsesc
constant în preocupările profesorilor care s-au gândit să creeze un spațiu mai larg pentru
dezvoltarea cunoștințelor și atitudinilor elevilor în cadrul unui proiect județean.
Creat în anul școlar 2014-2015, proiectul județean „Trecut românesc – viitor european”
urmărește sensibilizarea elevilor față de marile momente ale istoriei naționale în context european,
fiind deschis tuturor elevilor de gimnaziu de la unitățile școlare din județul Brașov. Proiectul a fost
inițiat de Colegul Național de Informatică „Grigore Moisil” , Școala Gimnazială Nr. 6 „Iacob
Mureșianu”, Școala Gimnazială Nr. 19 și Școala Gimnazială nr. 9 „Nicolae Orghidan” și s-a
desfășurat în parteneriat cu ISJ Brașov, Muzeul Casa Mureșenilor și Biblioteca Județeană „George
Barițiu” din dorința ca fiecare moment istoric semnificativ din trecutul națiunii noastre să fie
aniversat cum se cuvine, fie prin participări la acțiuni ale comunității, fie prin crearea de concursuri
și manifestări școlare care să presupună în primă fază dobândirea de noi informații legate de
evenimentul în sine, iar apoi, asumarea de valori și atitudini identitare sau civice, care să rezoneze
durabil în procesul de creare a personalității fiecărui elev.
Prima activitate derulată în cadrul proiectului a fost consacrată aniversării zilei naționale de
1 decembrie și implicit a Marii Uniri de la 1918. Ea a constat în organizarea unei expoziții de colaje
și picturi realizate de elevi, în colaborare cu unul dintre partenerii proiectului, și anume Biblioteca
Județeană „George Barițiu”. Expoziția a avut tema „Brașovul și Marea Unire” și a avut scopul de a
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face cunoscut elevilor brașoveni și implicit tuturor celor implicați în desfășurarea proiectului,
contribuția oamenilor politici și de cultură ai Brașovului la evenimentele premergătoare Marii Uniri.
Elevii și profesorii de la 11 școli s-au implicat cu deosebită plăcere și interes iar lucrările au putut fi
admirate în mansarda „Casei Baiulescu”.
A doua activitate a fost dedicată aniversării unirii Principatelor Române în 24 ianuarie 1859,
și a constat în organizarea unei sesiuni de prezentări power-point, la muzeul „Casa Mureșenilor”.
Prezentările susținute de elevii celor 15 școli care s-au implicat în proiect au fost deosebit de variate
și au conturat într-o mare diversitate de culori și abordări evenimentul unirii, domnia lui Cuza,
precum și viața personală a acestuia.

Următoarea activitate din cadrul proiectului, derulată în lunile martie-aprilie, s-a adresat
exclusiv profesorilor de istorie care au fost invitați să elaboreze articole pe tema evenimentelor
naționale văzute în lumină europeană, articole ce vor fi publicate într-o revistă proprie proiectului.
Activitatea vine în întâmpinarea preocupărilor constante pe care fiecare cadru didactic trebuie să le
dezvolte în direcția dezvoltării personale și a dezvoltării uneia dintre cele mai importante
competențe europene, și anume cea de învățare pe tot parcursul vieții.
Luna mai este foarte bogată în evenimente istorice a căror aniversare suscită interesul
deopotrivă al elevilor și al cadrelor didactice, între care amintim: cucerirea independenței de stat a
României – 9 mai 1877, ziua monarhiei – 10 mai, finalul celui de-al doilea război mondial prin
capitularea Germaniei naziste – 9 mai 1945, ziua Europei – 9 mai 1950. De aceea, inițiatorii
proiectului s-au gândit la organizarea unui concurs care să evalueze cunoștințele elevilor legate de
aceste mari evenimente istorice. Concursul a avut loc la Colegiul Național de Informatică „Grigore
Moisil” și prin implicarea profesorilor Ramona Ancuța și Daniela Danu elevii au obținut premii
într-o activitate menită să încurajeze atât transferul de informații cât și spiritul de competiție al
elevilor.
În final, proiectul a avut ca manifestare de închidere anuală activități legate de comemorarea
Zilei Eroilor, desfășurate la marile monumente sau cimitire militare de pe cuprinsul municipiului.
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Având în vedere numărul mare de participanți care s-au implicat până acum în activitățile
proiectului, considerăm că acesta contribuie din plin la îndeplinirea obiectivelor studierii istoriei în
școală, în formarea de competențe și deprinderi utile elevilor pe parcursul întregii vieți, precum și
stimularea creativității și spiritului de competiție. De asemeni, această implicare susținută va crește
gradul de responsabilizare a elevilor față de moștenirea culturală pe care ne-au lasat-o înaintașii
noștri, dar și față de apartenența la o comunitate de valori și atitudini democratice europene. Și
înainte de orice, la cultivarea sentimentelor patriotice și la dezvoltarea mândriei naționale, obiective
educaționale în jurul cărora ar trebui să se concentreze toate strategiile și demersurile pedagogice
din prezent.
Profesori de istorie
Ramona Ancuța şi Daniela Danu

Firma de Exercițiu – un nou concept în școala mileniului trei
Prof. Popa Milena, Prof. Bența Marius Dan, Prof. Bulbuc Mariana, Prof. Schiller Monica
Descrierea proiectului
Proiectul „EDUCAȚIE CU PROFIT” POSDRU/175/2.1/S/150105 este derulat pe o
perioadă de 7 luni, este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot
parcursul vieții cu piața muncii” - Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața
activă”. Valoarea totală a proiectului: 7.394.291,00 lei, din care asistență financiară nerambursabilă
este de 6.366.691,59 lei.
Metoda „FIRME DE EXERCIȚIU” a fost implementată la nivelul unui număr de 36
unități de învățământ în 12 județe. Ca urmare a implementării proiectului au fost înființate un număr
de 120 de firme de exercițiu, iar la activitatea unei firme de exercițiu participă în medie un număr
de 8 elevi [1].
Obiectivul general al proiectului
Sprijinirea unui număr de 960 de elevi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ
secundar (învăţământul liceal și învăţământul profesional – ISCED 3- Internaţional Standard
Classification of Education) din regiunile Nord Est şi Centru în dezvoltarea cunoştinţelor şi
aptitudinilor necesare în procesul de inserţie pe piaţa muncii, prin participarea la activităţi specifice
firmelor de exerciţiu.
Pe termen lung proiectul urmăreşte dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi creşterea relevanţei
calificării obţinute de elevii înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ, (învăţământul liceal și
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învăţământul profesional – ISCED 3) din regiunile Nord Est şi Centru prin dobândirea de abilităţi
practice de lucru, în cadrul firmelor de exerciţiu care vor fi înfiinţate şi care vor funcţiona în cadrul
proiectului [1].
Obiective specifice
- Înfiinţarea a 120 de firme de exerciţiu;
- Dezvoltarea abilităţilor şi a competenţelor profesionale a 960 de elevi;
- Creşterea gradului de orientare şi consiliere socio-profesională pentru 960 de elevi

Organigrama proiectului „EDUCAȚIE CU PROFIT”[n.a.]
În cadrul proiectului s-a derulat Târgul Firmelor de Exerciţiu din Regiunea Centru.
La eveniment au participat elevi, profesori coordonatori/coordonatori locali, ce au
reprezentat 30 de firme de exerciţiu din cele 6 judeţe ale Regiunii: Braşov, Covasna, Harghita,
Alba, Mureş şi Sibiu [1].

Aspecte din timpul derularii Târgului Firmelor de Exerciţiu

Siglele şi certificatele de înregistrare ale celor trei firme create în cadrul colegiului
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În cadrul Colegiului de Informatică „Grigore Moisil” au fost implementate un număr de trei
firme, astfel: [n.a.]
Echipa Firmei de Exerciţiu
Echipa Firmei de Exerciţiu
Echipa Firmei de Exerciţiu
ARTRESTAURATION
OPT BRANDING S.R.L.
GOLDEN TIME S.R.L.
S.R.L.
Coordonator: Prof. Mariana
Coordonator: Prof. Monica
Coordonator: Prof. Marius
BULBUC
SCHILLER
Dan BENȚA
DIMA Rareş Alexandru;
BARGAU Andrei;
BEJENARU Miruna Maria;
FARAMA Cătălin Gabi;
CONSTANTINESCU Diana
CASANGIU Monica Ana;
HERMENEANU Alexandra;
Cristina;
CIMPOIER Radu Florin;
MIHALACHE Mihai
INTA Andra Adina;
LAZAR Alexandru Claudiu;
Alexandru;
LUNGU Cristina;
MINECUTA Emil Florin;
MORCOV George Mădălin;
NACU Cristian;
MITITELU Sebastian;
NEGHINA Daniel Ştefan;
NAFTANAILA Lorena;
PIVODA Andreea Roxana;
STANCIU Bogdan
PATRICHE Maria Diana;
ZOTA Iosif
Alexandru;
POPA Iulia Paula
TURCU Alexandru
Aspecte din timpul derulării sesiunii de premiere.

Conform sursei Internet [2], în urma evaluării proiectelor de către experții evaluatori, s-au
obţinut următoarele rezultate:
Nr.
FIRMA DE EXERCIȚIU
PUNCTAJ
crt.
OBȚINUT
1
ARTRESTAURATION S.R.L.
191
2
ETNIC S.R.L.
138
3
BON VOYAGE
98
4
PENSIUNEA CALIMANI
92
5
TOP FASHION
83
6
CASA MOCANEASCA
82
7
QUEENS EVENT
76
8
ABSTRACTIK PHOTOGRAPHY
64
9
PHOTO STYLE
61,5
10
ADLEADER SOLUTIONS
60,5
11
GOLDEN TIME
52
12
OPT BRANDING
51
13
ROYAL TAYLOR
45,5
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Păreri şi impresii din partea elevilor
„Ca şi impresie generală referitoare la derularea acestui proiect, pot aminti dezvoltarea
competenţelor antreprenoriale, dar şi a lucrului în echipă, înţelegerea prin aplicare a unor aspecte
economic-financiare derulate în cadrul Firmelor de Exerciţiu.
Personal, consider că prin implicarea mea în cadrul proiectului mi-am însuşit etapele de
bază în ceea ce priveşte înfiinţarea şi derularea activităţilor unei firme, dar şi aspecte legate de
cadrul legislativ în vigoare, privitor la sfera antreprenorială.
Faptul că rezultatele muncii mele, dar şi ale colegilor din cadrul Firmei de Exerciţiu
ARTRESTAURATION S.R.L. au fost cuantificate, în urma evaluării comisiei, în obţinerea celui
mai mare punctaj din tot parteneriatul , ne dă un imbold de a merge mai departe.
Obţinerea celui mai mare punctaj, dar mai cu seamă aprecierea experţilor faţă de cel mai
bun plan de afaceri, mă face dator să aduc mulţumiri domnului profesor Marius Dan BENȚA,
asupra modului în care a coordonat echipa F.E. Artrestauration S.R.L.
Va rămâne o amintire frumoasă pe care mi-o voi aduce aminte de fiecare dată când voi păşi
pe holurile liceului”
Elev MIHALACHE Mihai Alexandru – manager F.E. ARTRESTAURATION S.R.L.
„Făcând parte din proiectul interregional „Educaţie cu Profit”, nu numai că am aflat care
sunt etapele în iniţierea unei afaceri, dar mi-am descoperit calităţi şi pasiuni de care nu eram
conştientă. Am învăţat să lucrez în echipă într-un mod mult mai eficient decât obişnuiam, am
realizat ce presupune de fapt un astfel de tip de muncă şi care sunt sarcinile într-o întreprindere.
Deşi din cauza presiunii şi dorinţei de excelare au existat anumite neînţelegeri între membrii
echipei, consider că experienţa trăită ne-a întărit relaţiile şi ne-a ajutat să ne cunoaştem mai bine
şi să ne apreciem mai mult. Această activitate în cadrul căreia, alături de cei şapte elevi cu interese
comune şi profesoara coordonatoare, am pus bazele şi de-a lungul celor zece luni am clădit
propria noastră firmă de exerciţiu, pot spune că mi-am deschis drumul către antreprenoriat şi
mi-am influenţat semnificativ deciziile în viitor.”
Eleva BEJENARU Miruna – director general F.E. Golden Time S.R.L.
Surse informaționale
[1]. http://edu.ccibv.ro/firme-exercitiu#
[2]. http://edu.ccibv.ro/lista-punctajelor-obtinute-in-cadrul-concursului-de-planuri-de-afaceri.pdf

Rezultatele şcolare obţinute la Psihologie
Nume

Prenume

Clasa

Lazăr

Alexandru

a XI-a A

Mititelu

Sebastian

a XI-a A

Cimpoier

Radu

a XI-a A

Profesor
Schiller
Monica
Schiller
Monica
Schiller
Monica

Premiul
I
II
III

Concurs
Istorie şi societate în
dimenisiune virtuală
Istorie şi societate în
dimenisiune virtuală
Istorie şi societate în
dimenisiune virtuală

Etapa
județeană
județeană
județeană

Elevul Constantin Iustin din clasa a X-a D, îndrumat de doamna profesor Florea Anca, a
obţinut premiul II la Olimpiada judeţeană de Religie.
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Rezultatele şcolare obţinute la Geografie
Nume Prenume Clasa Profesor
Premiul Concurs
Etapa
Găitan Mihnea
a VI-a Constantin Mădălina
I
Concurs Terra județeană
Pop
Alina
a VII-a Constantin Mădălina Mențiune Concurs Terra județeană

CONCURSUL TERRA
Ce pot spune despre participarea mea la concursul Terra?
În primul rand, mă bucur că există acest concurs pentru că le dă ocazia şi elevilor din clasele
V-VII să-şi demonstreze şi să-şi pună în valoare cunoştinţele. Geografia este unul din domeniile
mele de interes; imi place să cunosc lumea în care trăiesc, să descopăr pe hartă locuri neştiute de
mulţi, să fac conexiuni cu informaţii din alte domenii.
Am participat la Terra începând din clasa a V-a pentru că sunt o fire competitivă şi ştiu că,
în orele petrecute în faţa atlaselor, am acumulat cunoştinţe care îmi permit să sper că pot fi primul.
Pregătirea mea pentru concurs nu presupune un efort deosebit, pentru că ma bazez pe cultura mea
generală, la care adaug informaţii necesare pentru concurs, pe care le reţin foarte uşor. Contează că
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fac acest lucru din plăcere, nu pentru a le face pe plac părinţilor sau profesorilor. Nu am nicio
temere referitoare la rezultatele pe care le aşteaptă ceilalţi de la mine pentru că ştiu că, dacă pierd,
am fost fie neatent, fie altcineva a fost mai bun şi atunci nu meritam să câştig.
În al doilea rând, deşi îmi cunosc valoarea, m-am bucurat să fiu primul la etapa judeţeană
doi ani la rând pentru că ştiu că sunt mulţi copii foarte bine pregătiţi, cu care concurez şi la alte
olimpiade, care ar fi putut câştiga. M-am bucurat de asemenea, că am făcut un pas înainte faţă de
anul anterior, câştigând în clasa a VI-a premiul I la etapa naţională a concursului.
În încheiere, vreau să mai adaug că, deşi am avut profesori diferiţi la această materie în cei
doi ani de gimnaziu, Oltei Mirela - în clasa a V-a şi Constantin Mădălina - în clasa a VI-a, am avut
noroc ca ei să fie dedicaţi meseriei, preocupaţi de susţinerea copiilor care vor să aibă performanţe.
M-am bucurat de sprijin din partea lor şi de materiale suplimentare pentru pregătirea concursului,
drept pentru care le multumesc.

Găitan Mihnea, clasa a VII-a A 2015

Rezultatele şcolare obţinute la Chimie, Fizică, Biologie, Geografie
Nume
Ilea

Ilea

Prenume Clasa Profesori
Zorca Manuela,
Mastan Titu,
Raul
XII
Iorga Camelia,
Mândreanu Dan
Zorca Manuela,
Mastan Titu,
Raul
XII
Iorga Camelia,
Mândreanu Dan

Premiul

Olimpiada

Etapa

Olimpiada
Interdisciplinară
Științele Pământului

Județeană

Olimpiada
Participare
Interdisciplinară
lot
Științele Pământului

Națională

III
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Componenţa Catedrei Om şi societate în anul şcolar 2014-2015:
Ancuţa Ramona - Profesor grad didactic II, Istorie, diriginte la clasa a X-a C
Danu Daniela - Profesor grad didactic I, Istorie
Constantin Mădălina - Profesor grad didactic II, Geografie, diriginte la clasa a IX-a D
Mîndreanu Dan - Profesor grad didactic I, Geografie
Bența Marius Dan - Profesor grad didactic definitiv, Economie, Educaţie antreprenorială
Bulbuc Mariana - Profesor grad didactic I, Ştiinţe socio-umane, diriginte la clasa a V-a A,
responabil de catedră
Florişteanu Gabriela - Profesor grad didactic I, Ştiinţe socio-umane
Schiller Monica - Profesor grad didactic I (2015), Psihologie, diriginte la clasa a X-a A, Consilier
şcolar
Florea Anca - Profesor grad didactic I, Religie, diriginte la clasa a XII-a B
Pătrânjel Daniela - Profesor grad didactic I, Religie
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8. Catedra de Educaţie fizică şi sport

REZULTATE SPORTIVE
OBŢINUTE ÎN ANUL ŞCOLAR
2014 - 2015

În anul şcolar 2014 – 2015, activitatea sportivă din colegiul nostru a avut în vedere două
direcţii fundamentale:
- implementarea de proiecte la nivelul colegiului;
- reprezentarea colegiului prin participarea la proiecte elaborate de M.E.C.S. (Olimpiada
Naţională a Sportului Şcolar) cât şi la proiectele Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport,
Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Rutieră, etc.
Referitor la prima direcţie amintim câteva activităţi şi anume:
- implementarea Proiectului Cupa „Grigore Moisil” la tenis de masă şi şah de Ziua
colegiului în 29 ianuarie 2015;
- pregătirea unor numere artistico-sportive prezentate la toate serbările şcolare.
Programele artistico-sportive au fost susţinute de: trupa de dans şi trupa de majorete
formata din: Constantinopol Anisia, Hagiu Raluca, Mihai Raluca, Popa Cristina, Comşa Oana,
Leonte Gabriela şi perechi de dansatori (dans sportiv – latino – samba şi rumba prezentate de Franz
Alexandra clasa a XII-a A cu partenerul şi dans sportiv – standard – vals lent şi vals vienez
prezentate de Mititelu Sebastian clasa a XI-a A cu Nicula Diana clasa a XI-a B).
Cea de-a doua direcţie a activităţii sportive din colegiul nostru s-a concretizat în
participarea la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar cu echipele de: volei băieţi, volei fete,
baschet băieţi, baschet fete, handbal băieţi, handbal fete, fotbal băieţi, dar şi individual, la tenis de
masă, şah şi cros.
Iată rezultatele:
1. ATLETISM
- LOCUL I – CROS – Hîncu Valentin Daniel - clasa a X-a D – O.N.S.Ş. – etapa judeţeană;
- LOCUL II – CROS – Spătaru Daniela Georgiana – clasa a XII-a D – O.N.S.Ş. – etapa
judeţeană;
- MENŢIUNE – CROS – Bajzat Elisa – clasa a X-a B – O.N.S.Ş. – etapa judeţeană;
HÎNCU VALENTIN DANIEL clasa a X-a D, a participat în perioada 24 – 26.04.2015 la
OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR – ETAPA NAŢIONALĂ care s-a
desfăşurat la CRAIOVA unde s-a situat pe locul 20.
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2. VOLEI
- LOCUL II – Fete – O.N.S.Ş. – etapa judeţeană;
Iată componenţa echipei: Avasilcăi Iulia Maria - clasa a X-a B, Baba Andreea Teodora clasa a X-a B, Stângă Andreea - clasa a XI-a D, Gherghiniş Mădălina Andreea - clasa a XI-a E,
Urdea Roxana Mariana - clasa a XII-a A, Atanasiu Oana Mihaela - clasa a XII-a D, Popescu
Andreea clasa a X-a E, Pârău Oana - clasa a XII-a E.
3. BASCHET
- LOCUL II - Fete – O.N.S.Ş. – etapa judeţeană;
Componenţa echipei: Armanu Ecaterina - clasa a X-a A, Armanu Teodora - clasa a IX-a A,
Francu Daria clasa a IX-a E, Borcea Raluca Ioana - clasa a X-a D, Creţu Cristina Adelina - clasa a
X-a D, Zgâmbău Andreea - clasa a IX-a A.
- LOCUL II – Băieţi – O.N.S.Ş. – etapa judeţeană;
Componenţa echipei: Lazar Horia Marian - clasa a XII-a A, Gavrilă Radu Florin - clasa a
XII-a A, Vasilcoi Andrei - clasa a XII-a A, Radu Stefan Andrei - clasa a XII-a E, Bredurean Adrian
- clasa a X-a A, Târgoveţ Iustin - clasa a XI-a B, Onu Raul – clasa a X-a C, Maca George - clasa a
XII-a D, Vaida Vlad - clasa a XII-a A
4. ŞAH
- LOCUL I – Bucur Denisa Andreea - clasa a VI-a – O.N.S.Ş. – etapa judeţeană - gimnaziu;
- LOCUL IV – Apostu Milena Maria - clasa a V-a – O.N.S.Ş. – etapa judeţeană - gimnaziu;
- LOCUL II – Preda Georgia clasa a XI-a B – O.N.S.Ş. – etapa judeţeană - liceu;
- LOCUL II – Hrihoreanu Radu clasa a IX-a D – O.N.S.Ş. – etapa judeţeană - liceu.
LOCUL I - BUCUR DENISA ANDREEA - clasa a VI-a la OLIMPIADA NAŢIONALĂ A
SPORTULUI ŞCOLAR – ETAPA NAŢIONALĂ care s-a desfăşurat la Giurgiu în perioada 14 –
17.05.2015.
Colegiul nostru a mai participat în data de 7 mai 2015 în parcul Tractorul Braşov la
„CROSUL TINERETULUI” organizat de Direcţia Judenţeană de Tineret şi Sport în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov. Elevii noştri au obţinut următoarele rezultate:
- LOCUL I – Hîncu Valentin Daniel - clasa a X-a D;
- LOCUL II – Huţu Alexandru - clasa a XI-a D;
- LOCUL III – Flore Raul Antonio - clasa a XII-a C;
- LOCUL II – Spătaru Daniela Georgiana - clasa a XII-a D;
- LOCUL II – Creţu Cristina Adelina - clasa a X-a D;
- LOCUL III – Clont Alexandra Ioana - clasa a X-a E.
În perioada 15.05.2014 – 22.05.2015, catedra de educaţie fizică a colegiului nostru a
participat la realizarea proiectului naţional intitulat „Educaţia Rutieră - Educaţie pentru viaţă” iniţiat
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiintifice, prin Inspectoratul Şcolar Braşov şi Inspectoratul
General al Poliţiei Române - Direcţia Rutieră. Scopul proiectului a fost formarea comportamentului
rutier responsabil pe baza cunoaşterii şi respectării regulilor de circulaţie, pentru prevenirea
producerii accidentelor în rândul elevilor din învăţământul liceal. Elevii noştri au obţinut
următoarele rezultate:
- LOCUL I Jugariu Timotei Cornelis – clasa a XII-a C – Secţiunea TEORIE - Etapa municipală;
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- LOCUL III Prepeliţă Bogdan Andrei - clasa a XII-a C – Secţiunea ARBITRAJ - Etapa
municipală;
- LOCUL II Jugariu Timotei Cornelis şi Prepeliţă Bogdan Andrei - ECHIPE - Etapa municipală;
- LOCUL I Jugariu Timotei Cornelis - clasa a XII-a C – Secţiunea TEORIE - Etapa judeţeană;
- LOCUL I Prepeliţă Bogdan Andrei – clasa a XII-a C – Secţiunea ARBITRAJ - Etapa
judeţeană;
- LOCUL I Jugariu Timotei Cornelis şi Prepeliţă Bogdan Andrei - ECHIPE - Etapa judeţeană.
- MENŢIUNE – HÎNCU VALENTIN DANIEL clasa a X-a D – Secţiunea TEORIE – Etapa
Naţională - SF. GHEORGHE
- MENŢIUNE – CĂLITU ALEXANDRA clasa a X-a D – Secţiunea ARBITRAJ – Etapa
Naţională - SF GHEORGHE
În perioada 24 – 25 octombrie am participat la Festivalul Internaţional de Ştafete, Parcursuri
Aplicative şi Dans „Fair – Play” Ediţia a XIII a - Vaslui 2014 la trei secţiuni. Iată rezultatele:
LOCUL I – MAJORETE;
LOCUL II – Gimnastică – Panglică;
LOCUL III – Dans tematic.
În perioada 05 – 07.06.2015 am participat la Festivalul Internaţional de Gimnastică şi Dans
„Prietenia” Vaslui , ediţia a XXXI a, la doua secţiuni. Iată rezultatele:
LOCUL I – Constantinopol Anisia clasa a VII-a A cu partenerul ei - dans contemporan;
LOCUL I – Constantinopol Anisia clasa a VII-a A cu partenerul ei - dans sportiv standard
PREMIU pentru coregrafie.
În data de 02 - 06.03.2015 am participat la Concursul Naţional „Hora anotimpurilor” inclus
în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale aprobat de M.E.C.S. cu nr. 35266. Iată rezultatele:
PREMIUL al III lea la secţiunea reportaje despre competiţii sportive – categoria liceu –
MENŢIUNE la secţiunea reportaje despre competiţii sportive – categoria gimnaziu –
În data de 15 Noiembrie 2014 am participat la „CROSUL 15 NOIEMBRIE” cu 115 elevi.
În data de 30.05.2015, 92 de elevi din colegiul nostru au participat la Crosul ,,CASIOPEEA
- CURSA ROZ IMPOTRIVA CANCERULUI LA SÂN” (activitate de voluntariat). Competiţia
s–a desfăşurat pe aleea de sub Tâmpa pe distanţa de 1200 m sau 4000 m. Toţi elevii au reuşit să
încheie cursa, iar HÎNCU VALENTIN DANIEL din clasa a X-a D a ocupat locul I pe distanţa de
400 m.
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MENS SANA IN CORPORE SANO
DRUMUL SPRE SUCCES

Dacă am început cu acest titlu, nu înseamnă neapărat că vă dăm reţeta de a avea succes în viaţă.
Acest drum spre succes nu este pavat numai cu împliniri, este construit şi din eşecuri, sacrificii
enorme, neîmpliniri şi momente grele, momente care ne fac mai puternici, mai ambiţioşi, care nu
sunt văzute de oricine şi tot timpul ne amintim de ele când avem nevoie de o motivaţie. Aceasta nu
ar trebui să descurajeze pe nimeni să îşi urmeze visul, deoarece totul este posibil când eşti dedicat
pasiunii tale.
Dar haideţi să vă povestim o parte din momentele pe care ni le-a dăruit acest sport ...
Totul a început dintr-o joacă, la vârsta de 6, respectiv 7 ani, când ieşind cu bunicul în parc, ne
doream să petrecem cât mai mult timp pe terenul de baschet, încercând să atingem inelul, care ni se
părea la acel moment un lucru foarte greu. Prima dată a început sora mea, Katy, să practice acest
sport, la clubul Braşovia. Dupa 6 luni, fiind foarte departe, ne-am mutat la alt club, respectiv C.S.U.
Braşov, care îşi desfăşura activitatea la sala de la Colegiul Naţional de Informatică. Fiind doar două
fete în echipe, Katy şi Maria, împinsă de la spate de părinţii mei, m-am decis să încep şi eu acest
sport minunat, care curând a devenit parte din viaţa noastră. Timp de doi ani ne-am pregătit alături
de băieţii de la clubul C.S.U, antrenamentele desfăşurându-se zi de zi. Neavând echipă de fete la
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club, antrenorii Gheorghe Roşu - Prof. Emerit şi Eugen Roşu au hotărât datorită talentului ei, să o
trimita pe Katy la Cluj, la clubul Galactica, împreună cu care în vara anului 2008, a obţinut locul I
la Campionatul Naţional de Baby Baschet, desfăşurat la Târgu Mureş, unde a şi ieşit MVP-ul
turneului. Aceelaşi lucru mi s-a întâmplat şi mie următorul an, alături de echipa MC Sport Cluj
Napoca. După aceste rezultate, ambiţia antrenorilor de la Braşov, a fost de a forma şi pregăti o
echipă de fete, cu care să reprezinte Braşovul la compeţiile naţionale. Practic din acest moment a
început cariera noastră în cadrul Clubui C.S.U. Braşov. Următorii ani au fost plini de rezultate bune,
atât la nivel de echipă cât şi individual, care cuprind locuri pe podium, titluri naţionale şi selecţii la
Loturile Naţionale de Juniori ale României.
La acest moment cariera noastră continuă atât la juniori, cât şi la echipa de senioare din Braşov,
sacrificiile devenind din ce în ce mai multe şi mai mari, dar atât timp cât faci totul din pasiune şi din
dorinţa de a îţi îndeplini visul, nimic nu mai pare imposibil.
Nimic însă nu ar fi fost posibil fără sprijinul părinţilor, al antrenorilor şi al echipei, care
reprezintă un pas important către succes.
Ecaterina Armanu clasa a XI-a A 2015 şi Teodora Armanu clasa a X-a A 2015

MENS SANA ÎN CORPORE SANO
HANDBAL
Pentru mine,acest sport reprezintă cel mai plăcut mod
de a-mi petrece timpul. De când practic handbalul, mi s-a
schimbat modul de viaţă, deoarece implică foarte multe
sacrificii si muncă, precum şi dăruire si ambiţie. Fără
aceste lucruri nu poţi avea reuşite. Când sunt în teren uit de
restul problemelor pentru că mă concentrez doar pe ceea ce
am de făcut.
Totul a început acum 5 ani, când o prietenă, care juca
deja, m-a îndemnat să merg şi eu cu ea la un antrenament.
Mi-a plăcut ideea şi de atunci am început să practic şi eu.
Înainte de aceasta, am mai făcut 3 ani de dansuri sportive,
dar în final am renunţat. Pe parcursul acestor ani, am
participat la foarte multe competiţii, atât cu clubul din care
fac parte, cât şi cu echipa şcolii unde am învăţat. Am
obţinut medalii şi diplome, printre care cele mai importante
sunt: Locul 2 la Olimpiada naţională a sportului şcolar –
etapa naţională, Locul 2 şi 3 la un turneu internaţional în Slovacia. În prezent, particip cu echipa de
club la Campionatul naţional, unde ne dorim să ajungem în primele 3 echipe din ţară şi fac parte din
lotul naţional de junioare actual
Până acum am avut parte şi de momente bune şi de momente mai puţin bune, pentru că în
lumea sportului nu ai numai reuşite, ci şi eşecuri. Pentru că am avut parte de eşecuri şi de
dezamăgiri, uneori eram atât de frustrată încât îmi spuneam că renunţ. Dar apoi îmi dădeam seama
că din greşeli omul învaţă, dar mai presus de toate era faptul că îmi plăcea cu adevărat ceea ce
făceam şi nu puteam să renunţ, aceasta mă ambiţiona şi căutam să devin din ce în ce mai bună.
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Pentru viitor scopul meu este să ajung o jucătoare foarte bună, să ajung să îmi reprezint ţara la
echipa naţională, să fiu recunoscută, însă sunt conştientă că toate acestea nu vin atât de uşor, ci din
muncă proprie, sacrificii şi dăruire.
Creţu Cristina Adelina, Clasa a XI-a D 2015

MENS SANA ÎN CORPORE SANO
„Sportul înseamnă respect pentru corpul nostru”
Viaţa de sportiv implică şi unele mici greutăţi. A îmbina sportul cu restul nu este greu în
momentul în care îţi stabileşti priorităţile şi obiectivele pe care vrei să le îndeplineşti.
Să fii sportiv este un lucru minunat, îţi formează şi întăreşte personalitatea, te ajută să cunoşti
oameni minunaţi, îţi schimbă perspectiva asupra vieţii, te maturizează. Sunt nenumărate beneficii pe
care le ai de pe urma sportului.
Dansul înseamnă un mod de viaţă, o exprimare a personalităţii mele, mă defineşte.
Ce insemnă dansul pentru mine: Disciplină, Spiritul de competitivitate, Seriozitate,
Sănătate, Spiritul de echipă, Ambiţie.
Ambiţia de a reuşi este una dintre valorile pe care sportul ţi le imprimă puternic în caracter.
Când totul pare pierdut şi simţi că se prăbuşeşte totul în jurul tău, ambiţia (evident că aici mă refer la
ambiţia creatoare) te poate salva şi te poate ajuta să-ţi îndeplineşti visul. Sportul îţi ţine mintea trează.
Dansul este un sport de echipă. De ce? Pentru că este nevoie de mai mult decât propria voinţă şi
propria persoană pentru a reuşi.
Dansul înseamnă forţă şi echilibru, sensibilitate şi tărie. Doar cu un partener poţi realiza o
echipă bine sudată şi puteţi alege cum să vă împliniţi visul comun, cum să munciţi împreună. Un
partener de dans este acel om care înţelege la fel ca şi tine acest sport, care are aceleaşi năzuinţe ca şi
tine, care vibrează în acelaşi ritm cu tine.
În ceea ce priveşte viaţa ca sportiv, momentele sunt unice şi pot fi magice, atâta timp cât alegi
să concurezi cu tine însuţi, pentru a defini competiţia ca fiind un factor al sincerităţii faţă de
perseverenţa depusă în timpul antrenamentelor şi a urmării sfaturilor antrenorilor. Dovadă stau
numeroasele diplome şi cupe obţinute la concursuri naţionale („Cupa României”- locul 1 Standard,
„Campionatul Naţional de Clase”- locul 3, ş.a.) şi internaţionale (WDSF Open Ruse - locul 1 la
secţiunea Standard şi locul 2 la secţiunea Latino, Festivalul Internaţional de gimnastică şi dans
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„Prietenia”- locul 1 la secţiunea Dans sportiv, şi locul 1 la secţiunea Dans contemporan) unde am
reprezentat cu mândrie Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” din Braşov.
Sportul, pentru mine, înseamnă sănătate, înseamnă un stil de viaţă. Nu voi renunţa niciodată la
sport şi cred cu tărie că el ne poate ajuta să ne menţinem sănătoşi, dinamici şi plini de viaţă.
Sportul te face să fii inventiv, muncitor, o persoană care doreşte să progreseze tot timpul.
„Mens sana in corpore sano” dictonul latin care înseamnă minte sănătoasă în corp sănătos:
aceasta este metoda pentru o viaţă activă.
Constantinopol Anisia, clasa a VII-a A 2015

„Chess is my life, but my life is not chess.” (Anatoli Karpov)
Şahul este viaţa mea, dar viaţa mea nu este un joc de şah
Am fost foarte fericită când am reuşit la etapa judeţeană a O.J.S.S. – proba de şah să ies pe
locul întâi, aşa cum mi-am dorit. Această bucurie a fost înlocuită la câteva zile de emoţia de a
reprezenta Braşovul şi Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil”, la faza Naţională a
Olimpiadei Sportului Şcolar de la Giurgiu.
„Fluturi” în stomac am înaintea fiecărei competiţii de şah, dar de această dată emoţia
concursului era dublată de faptul că îmi doream nespus să obţin un rezultat onorabil pentru
Colegiul şi oraşul meu. Nu mai vedeam competiţia în sine ca pe o competiţie extraşcolară de şah,
ci ca pe o mare responsabilitate.
Ţin minte că exact aceleaşi sentimente le-am trăit în 2012 – aveam mai puţin de zece ani, eram
componentă a echipei de fete a României şi am participat la Balcaniada de Şah pe Echipe de Juniori,
împreună cu alte trei fete (eu eram cea mai mică – adică reprezentanta de la 10 ani). Atunci am
devenit campioane balcanice, dar oare acum?
În mare parte le cunoşteam pe jucătoarele ce
reprezentau celelalte judeţe - cu multe dintre ele mă mai
întâlnisem în decursul anilor, la Naţionalele de Şah de
Juniori (competiţie organizată de F.R. Şah) sau la alte
Concursuri. Ştiam deci că sunt foarte bune şi unele chiar
şi mai mari ca mine (clasa a VII-a şi a VIII-a). Sprijin
moral mi-au fost părinţii şi d-na profesoară de sport Danu,
care ne-au însoţit pe mine şi pe elevul de la Şaguna la
Giurgiu şi care m-au încurajat. Prin urmare am decis să
joc cu grijă, şahul pe care îl ştiam cel mai bine.
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Competiţia în sine însemnă 7 runde pe sistem de Şah Rapid, pe parcusul a două zile. La
Şedinţa tehnică din seara dinaintea concursului se stabilise clar sistemul de joc - 45 minute de joc.
Ohh!!!! nu este proba mea preferată.
Îmi place şahul clasic şi mai nou, proba de blitz (la
care am devenit anul acesta Vicecampioană
Naţională). În seara dinaintea concursului mi-am
revăzut aşadar adversarele / prietenele, am povestit
şi ne-am distrat puţin, iar apoi m-am retras în
camera de hotel. A doua zi urma Concursul, cu două
runde dimineaţa şi două după-amiaza.
Primele trei runde au fost victorii, iar ultima cu Maria de la Vâlcea a fost remiză. Având în
vedere că ea este în clasa a VIII-a nu a fost rău. (deşi la Naţionale am bătut-o la Rapid). Şi
încheiasem ziua cu locul II în clasament. Dar ştiam că a doua zi vor urma trei runde foarte grele.
Dimineaţa, prima rundă jucam cu o adversară mai mare, din Bucureşti, cu care nu mă mai
întâlnisem niciodată. Ok - remiza obţinută mă menţinea pe locul doi. Apoi runda cu Aradul. Am
reuşit să obţin punctul – recunosc că mi-a fost teamă, căci cu o lună înainte, la Naţionale făcusem
doar remiză cu Bianca. Şi urma ultima rundă decisivă. Studiez cu părinţii clasamentul dinaintea
ultimei runde. O victorie mă menţinea clar pe locul doi. Nu avea cine să mă mai întreacă. Maria pe
unu şi eu pe doi. Cu înfrigurare aşteptam extragerea – concurez cu Alexandra de la Timişoara.
La Naţionale punctul a fost în favoarea mea – dar, a fost la Clasic. Presiunea este mare, căci
acum doi ani la Naţionalele de Şah, tot la ultima rundă la proba de Şah Rapid, m-a scos de pe
Podium şi nu am mai devenit Campioană Naţională la Rapid. Am pierdut cu ea. Dacă se întâmplă la
fel? Nu.....Nu. Trebuie să îmi iau revanşa!!! Şi am câştigat! .....şi când ies din sală, părinţii îmi fac
semn că sunt pe locul întâi. Maria pierduse ultima rundă la Briana. Inima mi-o ia la galop. Mi-am
împlinit visul ...am reprezentat cu cinste Colegiul şi Oraşul, am ieşit Campioană Naţională
Şcolară la Şah !!!

Mă pot considera o jucătoare de şah împlinită. Mereu munca mi-a fost răsplătită de rezultate
frumoase. Încă de la 6 ani am început să desluşesc tainele mişcărilor tactice pe tabla de şah, iniţiată
fiind de tatăl meu. Am continuat apoi în cluburi specializate. Mai mult de jumătate din viaţa mea
deja, mi-am petrecut-o alături de pioni, cai, nebuni şi turnuri. Sunt fascinată de eleganţa reginei şi
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deopotrivă de sârguinţa pionilor şi a celorlalte piese în obţinerea matului.
Rezultatele au început să apară încă din primii ani de participare la Campionatele Naţionale
de Şah de Juniori: de la medalia de bronz la Rapid din 2010 şi bronz la Clasic în 2013, până la titlul
de Dublă Campioană Naţională la Clasic şi Rapid în 2012 sau cel de
vicecampionă naţională în 2014, toate rezultatele au fost obţinute
graţie multor ore de studiu.
Campionatele Europene şi Mondiale mi-au adus şi ele
clasificări frumoase în 2012 şi 2013 - (un loc XI la Europenele de la
Praga şi un loc IV la Mondialele Şcolare de la HalKidiki).

Şi cel mai recent rezultat notabil - este cel din vara aceasta, de
la Iaşi, care mi-a adus primul titlul de Dublă Campioană Naţională pe echipe la Şah Clasic şi Rapid
şi Vicecampioană pe Echipe la Blitz, la categoria fete 14 ani.
Şahul a devenit de mult timp o mare pasiune, este o parte din mine. Mă displicinează şi
organizează, îmi creşte puterea de concentrare şi raţionare şi, deopotrivă, mă ajută să cunosc locuri
şi oameni noi.
Bucur Denisa Andreea, clasa a VII-a 2015

CROS - „Even a bad run is better than no run at all”

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR
Un prim concurs de alergat la care au participat elevii Colegiului Naţional de Informatică
„Grigore Moisil” este Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, faza judeţeană, concurs desfăşurat în
data de 4 aprilie 2015 în Parcul Tractorul. La acest concurs colegiul nostru a fost reprezentat de un
număr de 12 elevi împărţiţi în mod egal, 6 băieţi şi 6 fete. Era destul de dimineaţă şi era cam frig
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pentru luna aprilie. Aerul era destul de tare şi era aproape imposibil de respirat. Înainte să înceapă
concursul m-am încălzit destul de mult şi am alergat mai multe sute de metri pentru a nu îngheţa.
După mai multe zeci de minute de aşteptare s-a dat startul. Aveam de alergat o distanţă de 1000 de
metri. Nu era o distanţă mare, dar din cauza condiţiilor meteorologice a părut a fi o distanţă
exorbitantă. După ce am străbătut aproape jumătate din distanţa totală simţeam că nu mai pot
respira şi mâinile îmi îngheţaseră. Cum nu era de ajuns că era un frig infernal, a început să
fulguiască uşor. Picioarele au început să îmi alunece, mâinile să îmi îngheţe şi nu mai puteam să
respir. Ultimii 200 de metri au fost un infern. Voiam să renunţ, sinceră să fiu, dar ambiţia şi tot
efortul depus până atunci nu m-au lăsat. După tot chinul îndurat am terminat cursa.
Deşi condiţiile meteorologice nu au fost tocmai prielnice, elevii acestui colegiu au obţinut
rezultate excelente:
LOCUL I : Hîncu Valentin Daniel – clasa a X-a D
LOCUL II: Spătaru Daniela Georgiana – clasa a XII-a D
MENŢIUNE: Bajzat Elisa – clasa a X-a B

Campionul judeţean - Hîncu Valentin Daniel - a participat la etapa Naţională a Olimpiadei
Sportului Şcolar la Craiova în perioada 24 - 26 aprilie 2015

„CROSUL TINERETULUI”
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Un alt concurs important la care a participat colegiul nostru a fost „Crosul Tineretului”, cros
organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştinţifice prin Inspectoratul Şcolar Judeţean şi
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov. Aici, am avut la start 9 elevi şi 12 eleve, ei
făcând parte din mai multe categorii de vârstă.
Data de desfăşurare a fost 6 mai 2015, primul start fiind la ora
, start urmat de alte 4
starturi pe categorii de vârstă din 20 în 20 de minute. Locul de desfăşurare a fost Parcul Tractorul,
distanţa fiind cuprinsă între 800m şi 1500m în funcţie de categoria de vârstă.
Dacă la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, faza Judeţeană, elevii au avut parte de frig
şi zăpadă, de această dată, elevii au avut de suportat o căldură cumplită, în final ei ajungând pe
primele poziţii:
CLASAMENT BĂIEŢI (categoria 17 - 18 ani)
LOCUL I : Hîncu Valentin Daniel - clasa a X-a D
LOCUL II : Huţu Alexandru – clasa a XI-a D
LOCUL III: Flore Raul Antonio – clasa a XII-a C
CLASAMENT FETE (categoria 17 - 18 ani)
LOCUL II: Creţu Cristina Adelina – clasa a X-a D
LOCUL III: Clonţ Alexandra Ioana – clasa a X-a E
CLASAMENT FETE (categoria peste 19 ani)
LOCUL II: Spătaru Daniela Georgiana – clasa a XII-a D
Articol realizat de Bajzat Elisa clasa a XI-a B 2015

61

Următoarele imagini sunt de la competiţiile sportive:
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Componenţa Catedrei de Educaţie fizică şi sport în anul şcolar 2014-2015:
Danu Ioan - Profesor grad didactic I
Danu Maria - Profesor grad didactic I, responsabil de catedră

9. Catedra de Arte
Educaţia muzicală
Profesor Anda Marian
Chiar dacă este un liceu cu profil real, nu este neglijată latura artistică, existând diverse
preocupări muzicale. Mulţi filozofi au analizat legătura dintre matematică şi muzică ajungând la
concluzia că totul în muzică a fost creat cu o precizie matematică. Pitagora a pus bazele intervalelor
muzicale, armonia s-a dezvoltat datorită matematicii, precum şi construcţia de instrumente. Astăzi
calculatoarele sunt folosite pentru mecanizarea orchestraţiilor muzicale. Matematicianul Gottfried
Leibniz spunea că „muzica este plăcerea pe care omul o experimentează datorită socotitului fără a fi
însă conştient că socoteşte”.
Studierea unui instrument muzical aduce beneficii uimitoare creierului, solicitând simultan
mai multe regiuni cerebrale decât orice altă activitate intelectuală. De aceea am introdus la clasele
de gimnaziu în cadrul orelor de educaţie muzicală, învăţarea instrumentului „blockflute”. Am ales
acest instrument deoarece tehnica de suflu este uşoară, digitaţie simplă, ce se poate însuşi într-un
timp relativ scurt, poate fi folosit cu multă eficienţă solistică, dar mai ales în ansamblu, pentru
calităţile sale melodico-expresive şi este usor de transportat.
La liceu, activitatea muzicală vocală şi instrumentală este mult diversificată, obţinându-se
performanţe remarcabile.

Componenţa Catedrei de Arte în anul şcolar 2014-2015:
Marian Anda - Profesor grad didactic definitiv, Educaţie muzicală, diriginte la clasa a IX-a B
Muntean Ada - Profesor grad didactic definitiv, Educaţie plastică, diriginte la clasa a IX-a C,
responsabil de catedră
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10. Gândurile şefilor de promoţie
Şeful de promoţie de la liceu

Mă numesc Matica Florian-Alexandru și sunt student la Universitatea „Babeș-Bolyai” din
Cluj-Napoca. Am terminat, în anul 2015, Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” și pot
spune cu sinceritate că cei patru ani pe care i-am petrecut în acest liceu mi-au adus cele mai
frumoase și mai speciale momente pe care le puteam trăi.
Cea mai mare realizare a mea în cadrul acestui colegiu este faptul că am devenit șef de
promoție. În spatele nelipsitului efort individual, stă munca și dedicarea cadrelor didactice care au
captat atenția mea și a colegilor mei și care ne-au făcut să înțelegm cât mai ușor materiile și să le
îndrăgim.
Acest liceu mi-a făcut cunoștință cu o mulțime de oameni minunați care au știut să aprecieze
și să se facă apreciați la rândul lor. Vorbesc atât despre profesorii care au știut să fie severi,
îngăduitori sau chiar relaxați și plini de umor, toate la momentele oportune, dar și despre colegii
minunați care m-au susținut și încurajat mereu când nu eram suficient de încrezător în forțele
proprii.
În final, tot ceea ce am realizat în decursul celor patru ani de liceu m-a ajutat să ajung la
universitatea dorită și mi-a dat posibilitatea să continui studiile în domeniul informaticii, cel pe care
mă axasem încă de când am pășit pe treptele acestui colegiu.
Matica Florian-Alexandru, clasa a XII-a B 2014
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Şefa de promoţie de la gimnaziu

Îmi amintesc cu emoţie şi nostalgie de prima zi de şcoală în Colegiul Naţional ,,Grigore
Moisil”, locul în care m-am format şi în care am descoperit drumul pe care vreau să îl urmez în
viaţă.
Recunosc că la început mi-a fost puţin teamă de faptul că păşeam la o vârstă atât de fragedă
într-un mediu cu totul necunoscut mie. Spre bucuria mea am întâlnit aici oameni minunaţi, colegi şi
profesori, care mi-au făcut acomodarea mai uşoară. Alături de colegi am învăţat ce înseamnă
adevărata prietenie şi am petrecut clipe de neuitat ce s-au concretizat în amintiri ce vor dura toată
viaţa.
Am avut marea şansă de a avea alături profesori de excepţie, dedicaţi profesiei, care au fost
alături de noi pe tot parcursul dezvoltării noastre. Aceştia au reuşit cu tact şi inteligenţă să îmi
transmită din calităţile extraordinare cu care dânşii erau înzestraţi: dorinţa de rigoare, disciplină,
demnitate, performanţă şi respect.
Sunt extrem de mulţumită de faptul că am ales acest colegiu care mi-a oferit oportunitatea
de a descoperi o pasiune nouă, informatica, pe care poate nu aş fi descoperit-o altfel.
Tot aici am învăţat să creez un echilibru între seriozitatea studiului şi activităţile
extraşcolare, ambele contribuind în egală măsură la dezvoltarea personalităţii mele.
De-a lungul celor patru ani petrecuţi în C.N.I. „Grigore Moisil” această pasiune a devenit
din ce în ce mai puternică şi, deşi sunt conştientă că drumul spre performanţă nu va fi uşor voi
depune toate eforturile pentru a ajunge acolo unde mi-am propus.
Pot spune după această perioadă petrecută în C.N.I că alegerea de a veni aici a fost una
corectă şi recomand generaţiilor vitoare, care îşi doresc să aibă parte de un nivel de pregătire mai
ridicat să facă aceeaşi alegere.
Deşi am început un nou capitol din viaţa mea, voi purta întotdeauna în suflet amintirea
acestor ani. Vă mulţumesc stimaţi profesori şi dragi colegi că aţi fost alături de mine, chiar dacă
pentru un timp destul de scurt şi sper să ne revedem curând.
Vasilcoiu Ana-Maria, clasa a VIII-a A 2014
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11. Activităţi tradiţionale
Expoziţie de folclor
În cadrul săptămânii „Şcoala Altfel”, elevi ai gimnaziului Colegiului Naţional de
Informatică „Grigore Moisil” au avut ocazia de a cunoaşte o mică parte din vasta cultură populară
românească prin intermediul unui concurs deosebit. Datorită spiritului lor competitiv, elevii au adus
obiecte diverse, prezentate într-o manieră cât mai originală. De asemenea, obiectele au fost însoţite
de poveşti care înfăţişează esenţa poporului român.
Printr-o scurtă prezentare, fiecare participant ne-a oferit informaţii despre obiectul pe care
l-a adus. Totodată, datorită implicării copiilor a fost organizată o expoziţie cu aceste obiecte, astfel
fiind alcătuit un colţ al tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti. În plus, participanţii au avut atât
spectatori, cât şi un juriu alcătuit din profesori ai gimnaziului.
Criteriile de jurizare au fost atât vechimea obiectelor, cât şi modul de prezentare a acestora.
Premiile au fost pe măsura bogăţiei culturale a concursului întrucât câştigătorilor le-au fost oferite
diverse cărţi. Astfel, elevii au avut parte de o plăcută călătorie în trecut care i-a adus pentru scurt
timp în viaţa poporului român de odinioară.
Văcăreanu Ştefania, clasa a VIII-a B 2015
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Arta populară decorativă
Cu ocazia Zilei Colegiului am realizat și o expoziție de artă populară decorativă - tablouri
realizate din materiale naturale, precum lemn, sfoară, lână, flori şi frunze uscate, semințe,
scoici. Și-au dat concursul clasele a XII-a A, a XII-a B şi a V-a A. Decorațiuni în arta populară au
fost expuse tot timpul anului în sălile de curs şi pe peretele parter al școlii, constând în ornamente
inedite, spre încântarea şi inspirarea trecătorilor. Elevii claselor terminale au dorit să lase școlii
tablourile lor, ca un crâmpei de frumusețe şi candoare a imaculaților ani de liceu - amintiri
nostalgice pentru atunci când, după bunul obicei, vor reveni la început de an școlar să ureze bun
venit bobocilor...
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Prof. Florea Anca

Deja tradiții ….
Prof. Carmen ANDREI
Elevii de gimnaziu din CNI “Gr. Moisil” au organizat și participat în ultimul an la
activitățile devenite tradiționale odată cu înaintarea în vârstă a acestui nivel de învățământ: Balul
Toamnei, Târgul de Crăciun.
La sfârșitul lunii octombrie elevii claselor a VII-a și a VIII-a au organizat a treia ediție a
Balului Toamnei.
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Activitatea desfășurată în sala de festivități a colegiului, a reunit toți elevii de gimnaziu și a
inclus câteva concursuri soldate cu numeroase premii pentru participanți: Cel mai original costum,
Talente, Concursul de dans. Copiii s-au bucurat de muzică de calitate, asigurată de echipa tehnică a
școlii, Balul fiind o ocazie bună de a se cunoaște între ei, dar și de a-și evidenția talentele.

La începutul lunii decembrie cei mai mici elevi ai colegiului au participat la Târgul de
dulciuri - un proiect inițiat de diriginții claselor de gimnaziu din anul școlar 2010-2011. Au
preparat prăjituri, au amenajat standurile cum s-au priceput ei mai bine, s-au echipat ca niște
profesioniști și au pornit în căutarea cumpărătorilor. Fondurile strânse cu această ocazie au fost
utilizate pentru achiziționarea unor bunuri care au fost donate unor familii pentru care viața nu a
fost suficient de generoasă și copiilor unei grădinițe din Brașov.

În aceeași perioadă, elevii noștri au participat și la alte activități caritabile, cum ar fi donație
de rechizite, articole de îmbrăcăminte, alimente, jucării Asociației SCUT Brașov.
Aceste acțiuni ale copiilor noștri demonstrează spiritul de solidaritate careexistă în școala
noastră, faptul că a te implica în mod activ reprezintă o datorie morală.
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Școala altfel
Prof. Carmen ANDREI
„Să știi mai multe, să fii mai bun!” a fost una din cele mai frumoase experiențe ale elevilor
clasei a VI-a din CNI ,,Gr. Moisil”. S-au derulat multe activități inedite, cum ar fi: Atelierul pentru
vopsit ouă de Paște, Vizita la centrul de analiză a calității apei, Să ne hrănim sănătos, Mâini dibace.
Fiecare zi din această săptămână și-a adus contribuția ei la dezvoltarea personală a fiecărui copil.
În prima zi din această săptămână elevii s-au bucurat de îndrumarea unui artist local în
meșteșugul încondeierii ouălor. Copiii au fost organizați în mai multe ateliere de lucru iar
rezultatele au fost încântătoare pentru prima experiență de acest gen.

O nouă zi, o nouă activitate. Pentru că se apropie sărbătorile pascale, ne-am gândit să facem
schimburi de rețete sănătoase. Fiecare participant a pregătit cu măiestrie mâncarea preferată, a
prezentat ingredientele folosite și a degustat din preparatele celorlalți. La final toți participanții au
fost declarați câștigători.
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Pentru a anticipa ce ne așteaptă în clasa a VII-a la disciplina chimie, am vizitat laboratorul
de analiză a calității apei potabile. Eram curioși să vedem ustensile de laborator, cum se realizează
analizele experimentale, dar mai ales cât de sănătoasă este apa pe care o consumăm.

Pentru că am ajutat copiii din centrul „Atelier Săcelean” cu donațiile colectate în perioada
sărbătorilor de iarnă, reprezentanta asociației a dorit să desfășoare cu noi câteva activități recreative.
Astfel am organizat o zi a Mâinilor dibace, în care am fost instruiți în tehnica origami și am

confecționat diverse obiecte ornamentale.
Dacă aceste activități v-au captat atenția vă așteptăm în viitor alături de noi.

Piesă de teatru în limba engleză cu ocazia Zilei Colegiului
În ianuarie, acum aproximativ un an, eu și câțiva dintre colegii mei din clasa a XI-a A și a
XII-a B am fost solicitați de către doamna profesor Cătălina Stoica pentru a interpreta o scenetă în
cadrul zilei liceului. Sceneta, în variantă originală, era o simplă compilație alcătuită din variate
fragmente de ficțiune scrise anterior de mine, fără a avea vreo legătură între ele în mod direct.
Unele segmente de scenarii au fost selectate dintr-o lucrare extinsă a mea intitulată „Deplorable” –
scrisă sub formă de serial de televiziune. Una din scene a fost extrasă dintr-un film (full-lenght, încă
neterminat) scris de mine sub numele de „Road to Hell”. Ulterior, am mai scris și regizat scene
dedicate special scenetei, în colaborare cu doamna Stoica, care să îi rotunjească aspectul și să lege
firul narativ – mai mult sau mai puțin.
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În final, sceneta denumită „Scenes of Total Disarray” s-a remarcat prin monologul de
încheiere, care a constat în strofe și versuri alese din câteva poezii concepute de mine. Toată
lucrarea a fost scrisă și interpretată în limba engleză (după cum sugerează și titlurile) de către
colegii și colegele mele, unii din colegiul nostru, alţii de la Colegiul Naţional „Andrei Șaguna”:
Ștefania Costin, Mădălina Savin, Mario Stancu, Tudor Mihai Popescu, Casangiu Monica și Tudor
Mihai Ruxanda.
Carlo Anghel-Haltrich, Clasa a XII-a A 2015

Balul Bobocilor
Gata de Bal

Conform tradiţiei anuale, toamna întâmpină fiecare bal al bobocilor organizat de liceul
nostru. Ca să ne ridicam la înălţimea aşteptărilor, exact asta ne-am gandit şi noi să facem: să
organizăm un bal superb, care să-i mulţumească pe nou veniţii în liceu. Asadar, clasa mea, a 11-a B
s-a ocupat de pregătirea marelui eveniment, anul acesta având tema „Folclorul underground”.
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Ei bine, nimeni nu s-a aşteptat să fie uşor. A fost nevoie de multă muncă, suport, inţiativă şi
ajutor de la fiecare în parte. A trebuit să căutăm sponsorizări, un loc pentru găzduirea balului, să
creăm invitaţiile, să dăm dovadă de ingeniozitate în alegerea probelor la care au fost supuşi bobocii,
şi nu în ultimul rând, să răspândim vestea mult aşteptatului eveniment mai departe.
Deşi au existat mici neînţelegeri inevitabile, am rămas uniți şi am încercat să rezolvăm cât
mai bine cu putinţă fiecare problemă care s-a ivit, astfel încât toată lumea să fie mulţumită.
Doamna dirigintă Cristina Călin ne-a fost alături pe tot parcursul acestui drum complicat, şi ne-a
sprijinit atât emoţional, cât şi ideatic. De asemenea, acest bal nu ar fi fost posibil fără ajutorul
doamnelor directoare Popa Milena şi Zorca Manuela şi al câtorva profesori dornici să ne susţină:
domnul profesor Mândreanu Dan, doamna profesoară Ancuţa Ramona, doamna profesoară Bulbuc
Mariana. Le mulţumim pentru că au crezut în noi.
În cele din urmă, balul a fost un mare succes. Numărul foarte mare de oameni prezenţi ne-a
depăşit cu mult aşteptările. Bobocii participanţi la Miss şi Mister s-au străduit din răsputeri pentru a
se adapta temei impuse şi pentru a fi cei mai buni. Şi-au căutat costume specifice zonei pe care au
reprezentat-o, au pregătit un dans vioi şi au răspuns cu iscusinţă atât la întrebările de cultură
generală, cât şi la ghicitori. Din cele spuse de ei, această experienţă a fost o mare provocare, care
le-a dat un plus de încredere şi i-a ajutat să îşi îmbunătăţească prezenţa scenică în faţa unei mulţimi
aşa de numeroase.
Membrii din trupa „Subcarpaţi”, care au fost prezenți, AFO, Vali Umbră şi Power peVinil,
au întreţinut atmosfera cu rime bine alese şi melodii ce au extaziat publicul. Cei prezenţi la bal s-au
simţit bine şi au profitat de seară la maximum.
Astfel, consider că balul a fost o mare reuşită. Am izbutit să punem totul la punct, până la
ultimul detaliu, dar şi să improvizăm pentru a avea parte de o noapte de neuitat. Sperăm că toţi cei
prezenţi s-au distrat alături de noi şi că sunt de părere că Balul Colegiului Naţional de Informatică a
fost cea mai bună alegere a anului.
Preda Georgia, clasa a XI-a B 2014

Interviu cu Miss Boboc, Maria Doboș, clasa a IX-a A
1. Cum v-ați pregătit pentru Concursul de Miss şi Mister al balului Colegiului Național de
Informatică „Grigore Moisil”?
Atât eu, cât și partenerul meu, Sebastian Florescu, am fost luați prin surprindere cu alegerea
deliberată de colegii noștri și de doamna dirigintă, aceea ca noi doi să fim reprezentanții clasei în
această competiție. O surpriză foarte mare a fost și faptul că am fost aleși să reprezentăm zona
Moldovei. Majoritatea culturii generale referitoare la istoria şi geografia respectivei regiuni o
acumulasem pe parcursul anilor, dar în ciuda acestui fapt, râvnind nivelul perfecțiunii, am fost
dornici să stăpânim mult mai bine aceste cunoștințe.
2. Ce înseamnă pentru tine această experiență?
Această experiență mi-a fost de folos în dobândirea altor cunoștințe despre țara noastră, m-a
ajutat să constat ce dificultate mare au pașii unui dans popular, și să simt pe pielea mea un costum
tradițional moldovenesc.
3. Aţi învățat ceva nou despre folclor cu această ocazie? Ce anume?
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După cum am menționat, referitor la folclor, cu această ocazie am adus un plus de
cunoștințe în materie de cultură generală.
4. Cum ați colaborat cu organizatorii?
Pentru început, o cunoscusem pe Diana Nicolau, eleva din clasa organizatorilor care a fost
responsabilă de perechea noastră, ajutându-ne foarte mult pe tot parcursul pregătirilor pentru
competiție. Ca urmare, pregătirile pentru dans le-am făcut împreună cu Mitu Roxana şi Cătălin
Clocear.
5. Care a fost cea mai amuzantă probă?
Cea mai amuzantă probă, de asemenea, a fost proba surpriză.

Mister Popularitate 2014
Concursul de „Miss și Mister” a reprezentat pentru mine o experiență inedită. Cu toate că nu
am câștigat premiul cel mare, am câștigat însă experiență și am înțeles în același timp cât de mult
s-au străduit colegii din clasa a XI-a B să organizeze un bal și un concurs de „Miss și Mister” foarte
frumoase și interesante.
Pentru concurs noi, ca echipă, adică eu și Diana, colega mea, ne-am pregătit intens. Am
căutat costumele populare, am repetat de nenumărate ori dansul, am învățat componentele
costumului și am studiat geografia și istoria Banatului, căci noi am avut acea zonă. Cu ajutorul
Georgiei și al Mirei din clasa a XI-a B, ne-am organizat și ne-am consultat în legătură cu acest
concurs. Cu această ocazie îi mulțumesc și Roxanei Mitu din clasa a XI-a C, pentru ajutorul acordat
privind găsirea costumului popular şi alegerea dansului.
Prin intermediul concursului de „Miss și Mister“ am aflat că există foarte multe tradiții
populare, diferite pentru fiecare zonă geografică în parte, acest lucru observându-se după varietatea
de costume populare. Organizatorii, clasa a XI-a B, ne-au ajutat în legătură cu orice nelămurire
aveam. Coordonați de doamna profesor Cristina Călin, clasa a XI-a B s-a descurcat foarte bine cu
organizarea Balului Bobocilor.
Printre probele concursului „Miss și Mister” au fost unele la care ne așteptam, și anume:
proba de talent, cultură generală, prezentarea costumului popular, ghicitori cu tematică folclorică,
dar am avut și o probă surpriză, care de altfel a fost și cea mai amuzantă, adică mulsul vacii.
Aceasta a constituit amuzamentul tuturor, în special al spectatorilor.
Robert Bucur, clasa a IX-a B 2014

CRĂCIUNUL ÎN FAMILIA INFO
Anii de liceu au o semnificație deosebită pentru fiecare persoană în parte, iar Colegiul de
Informatică a reușit să ne coloreze viețile prin tradițiile pe care acesta le duce an de an mai departe,
bucurându-i atât pe cei mici cât și pe cei mari.
Sărbatorile Albe nu sunt doar o perioadă a anului, ci reprezintă o stare de spirit care ne
învăluie sufletele în lumină, bunătate și emoție. Mirosul parfumat al cozonacului, colindele copiilor,
dar și sunetul clopoțeilor de pretutindeni, întregesc magia sărbătorilor. Crăciunul este locul de
păstrare al amintirii inocenței noastre.
Serbarea de Crăciun a liceului este un moment așteptat atât de elevi cât și de profesori. Deși
odată cu ideea prezentării serbării de Crăciun a apărut, fără îndoială, sentimentul de teamă de a
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vorbi în fața unei mulțimi, acesta a dispărut în momentul în care am reușit să cunoaștem întreaga
poveste a acestei tradiții. Oameni frumoși, talentați și dornici să arate lumii un strop din talentele
lor, urcă an de an pe scenă cu zâmbetul pe buze, încrezători și mereu surprinzători. Chiar dacă în
culise emoțiile devin din ce în ce mai mari și, mai mult decât atât, odată cu intrarea pe scenă acestea
ajung la apogeu, colegii noștri au reușit să facă din fiecare moment în parte ceva feeric și captivant.
Cel mai îndrăgit mit al copilăriei este venirea lui Moș Crăciun și cred că fiecare adult își
amintește nostalgic, cu câtă bucurie şi emoție ne apropiam tiptil de brăduțul împodobit să găsim
surprizele ce ne așteptau. Moșul trece în fiecare an și pe la Colegiul de Informatică și, surprinzător,
acesta sosește chiar în mijlocul serbării noastre și împarte cadouri atât elevilor, cât și profesorilor,
fiecăruia după meritul său. De asemenea, ne-am dat seama de-a lungul anilor că Moșul are și
numeroase talente ascunse: este un bun actor și îi place să glumească împreună cu elevii, dar și pe
seama acestora, este un adevărat pianist care a reușit să captiveze întreaga mulțime adunată în Sala
Festivă prin melodiile sale armonioase, iar lunga listă de talente ale Moșului poate continua.
Finalul serbării este, la rândul său, un moment foarte special. Toți cei care au participat la
serbare se adună pe scenă pentru un ultim rând călduros de aplauze și savurează merele, nucile,
portocalele și bomboanele din coșul plin adus de doamna profesor Tudor Lucia. Acest final este de
asemenea un adevărat moment de bucurie pentru toți elevii Colegiului Național de Informatică,
pentru că îi trimite direct în mult așteptata vacanță de iarnă.
Matica Florian Alexandru, clasa a XII-a B 2014

12. Activităţi de voluntariat
Voluntariatul - dăruire şi pasiune
Elevii Colegiului de Informatică au dovedit de-a lungul timpului că voluntariatul reprezintă
o parte importantă a vieţii de elev, o activitate care poate aduce multe beneficii, din care învăţăm
lucruri noi, interesante, utile.
Numeroşi elevi ai şcolii noastre participă în timpul liber la activităţi de voluntariat.
Am selectat câteva opinii ale tinerilor voluntari ai Colegiului nostru, opinii care sintetizează
ceea ce înseamnă să fii voluntar, ce înseamnă să ştii să oferi, să te implici activ în comunitate.
Iată ce scrie elevul Boş Mihai, din clasa a XI-a B referitor la voluntariat: „Anul acesta
şcolar, elevii claselor IX B, X D si XI A, indrumaţi de către doamna profesoară Voinescu LauraTeodora, au depus muncă de voluntariat ajutând seniorii de la Asociaţia Christiana din Săcele.
Căminul înfiinţat de dr. Teofil Mija îngrijeşte un număr apoximativ de 70 de vârstnici, iar elevii
Colegiului întâlnesc la şedinţele de voluntariat doar o mică parte din ei.
În obişnuitele zile în care tinerii vizitează fostele generaţii, simplele jocuri sunt cele care
umplu timpul. Odată cu umplerea timpului, însă, umplu şi inimile bătrânilor cu bucurie. Jocuri
precum remi, table, şah, 4 în line, domino, domină. Scorurile sunt strânse dar nu are importanţă cine
va câştiga. De fapt, fiecare are ceva de câştigat. Bătrânii câştigă noi coechipieri, nu se plictisesc şi
îşi aduc cu drag aminte de vremurile în care erau şi ei tineri şcolari, liceeni. Şi cât de bine era! Iar
copiii câştigă mult mai mult. Ei câştigă noi păreri, opinii despre viaţă, de la cei care au trecut şi
şi-au petrecut o mulţime de ani călătorind prin viaţă. Emoţii iremediabile îi copleşesc atunci când
aud poveştile celor în vârstă, cu glas slăbit, dar întărit de dragostea lor. Poveştile bătrânilor sunt
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menite să îi ajute pe elevi să înţeleagă mai bine rostul vieţii. Lucrând cu persoane pe care abia
atunci, în acel loc, le-au cunoscut, generaţia tânără câştigă dezvoltare personală”.
O fostă elevă a şcolii noastre afirmă: „Voluntariatul înseamnă, de fapt, dincolo de orice
definiţie, o investiţie în propria persoană. Creşti o dată cu proiectul în care eşti implicat, îţi asumi
riscuri şi creezi legături durabile. Tu te ajuţi pe tine, te dezvolţi, ceea ce este echivalent cu o lecţie
foarte importantă, o lecţie care nu este predată la scoală. Toate situaţiile provocatoare care pot
interveni în activitatea de voluntariat înseamnă acumulare de experienţă profesională şi învaţarea
gestionării crizelor de orice fel”.
Voluntariatul nu poate aduce decât beneficii în viaţa unui om, care are numai de câştigat din
această activitate, atât pe plan professional, cât şi pe plan personal” - SZASZ ERIKA.
Unul dintre cele mai importante proiecte de voluntariat este cel realizat în parteneriat cu
Asociaţia Medical Creştină Christiana. Acest proiect ne onorează şi ne obligă în acelaşi timp. Este
un proiect de suflet, la care participă numeroşi elevi ai şcolii noastre. Elevii pregătesc activităţi,
spectacole caritabile în beneficiul seniorilor.
Acest proiect a primit în noiembrie 2014 Premiul pentru cel mai bun proiect extraşcolar la
Gala Supervoluntari. Coordonatorul proiectului este prof. Voinescu-Dragomir Laura.

Prof. dr. Voinescu-Dragomir Laura

„Crosul Casiopeea – Cursa roz împotriva cancerului la sân”

Elevii Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil” au participat în data de
30.05.2015 la Crosul Casiopeea, activitate sportivă de voluntariat.
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Prima ediţie a Crosului „roz” împotriva cancerului la sân a fost organizată în 2010 în
Bucureşti pentru a promova avantajele depistării precoce a cancerului mamar şi pentru a colecta
fonduri destinate persoanelor afectate de această boală.
Este o oportunitate de a pune în practică promovarea sportului, printr-o activitate fizică la
care poate participa întreaga familie, puteţi să vă înscrieţi la diferitele probe de alergare, pe categorii
de vârstă, sau pur şi simplu la marşul de solidaritate împreună cu familia, cu colegii sau cu prietenii.
Este un prilej de a face un gest de sprijin faţă de femeile care suferă de cancer la sân,
oferindu-le un ajutor concret, o proteză mamară celor care au suferit o mastectomie completă şi în
acest fel susţinerea de care beneficiază prin programul naţional dedicat.
Casiopeea a mobilizat peste 15.500 de participanţi la crosurile organizate în Bucureşti şi
Braşov şi a donat peste 1.400 de proteze mamare, cea mai mare donaţie făcută vreodată în România.
Obiectivele curselor:
◦ 4000 participanţi,
◦ 25 companii participante la Corporate
Challenge,
◦ 400 proteze mamare donate până la sfârşitul
anului 2015,
◦ 4000 vouchere de prevenire distribuite.
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Competiţia s-a desfăşurat pe aleea de sub Tâmpa, pe distanţă de 1200 m adolescenţi şi 4000
m adulţi. Elevii care au luat parte la această activitate susţin faptul că au fost impresionaţi de
ingeniozitatea ideii şi de modul inedit în care, fără un efort prea mare, au avut onoarea să ajute în
lupta împotriva cancerului la sân. Pe lângă satisfacţia morală, elevii colegiului nostru se pot mândri
şi cu rezultatele obţinute. Toţi elevii au reuşit să încheie cursa, iar HÎNCU VALENTIN DANIEL
din clasa a X-a D s-a situat pe LOCUL I pe distanţa de 4000 M.
La această activitate, Catedra de educaţie fizică şi sport a participat cu 96 de elevi.
Articol realizat de Bejenaru Miruna Maria, clasa a XII-a A 2015

Să-i învăţăm pe cei mici, să învăţăm de la cei mici
ACŢIUNI DE VOLUNTARIAT
„Săptămâna Altfel” este o perioadă ce constă într-un orar special, formal doar din activităţi
cu caracter non-formal.
Anul acesta, într-una dintre zile, îndrumaţi de doamna dirigintă Raluca Iancău, am iniţiat
proiectul „Să-i învăţăm pe cei mici, să învăţăm de la cei mici”. Astfel, colectivul clasei a VII-a B a
participat la activităţi de voluntariat la Grădiniţa Nr. 14 din Braşov, în cadrul cărora am avut ocazia
să ne reîntâlnim cu o veche prietenă, Copilăria.
Fiindcă Paştele se apropia, am pictat alături de cei mici legendarele ouă pe care Iepuraşul le
dăruieşte fiecărui copil şi am desenat cu entuziasm cadourile pe care prichindeii le aşteptau.
Cu toţii am rămas extrem de impresionaţi de comportamentul celor mici. Deşi sunt încă mici
şi ne aşteptam să fie neliniştiţi, ei ne-au surprins prin calmul lor, dar şi prin cuvinte frumoase pe
care şi le adresau reciproc.
Nu ştiu cât de multe am reuşit noi să îi învăţăm pe cei mici, însă ei ne-au dat o lecţie pe care
nu o vom uita prea curând.
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Raluca Muntean, clasa a VII-a B 2014

O ZI SPECIALĂ
An de an, în apropierea sărbătorilor, devenim mai buni, mai sensibili şi mai darnici. Anul
acesta, la iniţiativa doamnei diriginte Raluca Iancău, am organizat un târg de Moş Nicolae.
Din banii strânşi am cumpărat cadouri pentru copiii de la Grădiniţa Nr. 14.
Pentru ca bucuria lor să fie maximă, însuşi Moş Crăciun ne-a însoţit, ascultând cântecele
copiilor, dorinţele acestora şi împărţind voie-bună din sacul său fără sfârşit. După dăruirea
cadourilor, am făcut cunoştinţă cu micuţii care desenau cuminţi bradul de Crăciun şi renii Moşului.
Alături de ei, am redescoperit fericirea copilăriei, care se cuibărea tot mai adânc în sufletele
noastre.
Timpul petrecut cu prichindeii ni s-a părut foarte scurt, dar am promis că la următoarea
ocazie ce se iveşte ne vom întoarce necondiţionat la chipurile zâmbitoare ale copiilor, care ne-au
umplut ziua de mulţumire sufletească.
Raluca Mihai, clasa a VII-a B 2014

Liderii de mâine
Ce reprezintă „Liderii de mâine”?
„Liderii de mâine” este un proiect ce sprijină și îndrumă viitorii lideri ai comunității
brașovene. Acesta este un pas spre o mai mare implicare a tinerei generații în comunitate.
Acest proiect este susținut de AFAFCI (Asociația Femeilor de Afaceri și a Femeilor
Conducătoare de Întreprinderi) şi ne ajută pe noi, tinerii, să ne lărgim orizontul și să descoperim
cheia succesului.
În ce constă participarea la proiectul „Liderii de mâine”?
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Proiectul se desfășoară pe parcursul a 6 luni, iar într-o anumită zi, din fiecare lună, cei zece
elevi ai colegiului nostru - selectaţi în urma unui interviu riguros şi coordonaţi de doamna
profesoară Cristina Călin - au ocazia de a vizita câte o instituție publică sau privată. În cadrul
acestor vizite, elevii poartă discuții cu persoane reprezentative atât ale orașului, cât și ale județului,
astfel implicându-se în viața socială a orașului, respectiv județului nostru.
Până în momentul de față, în cadrul acestui proiect am vizitat Camera de Comerț și Industrie
Brașov, unde am vorbit cu doamna vicepreședinte Mariana Tudose și doamna Adriana Ispas,
secretar general, care ne-au explicat în ce constă activitatea Camerei de Comerț, am mai vizitat
Instituția Prefectului Județean Brașov și Primăria Municipiului Brașov, unde am întalnit-o pe
doamna viceprimar Adina Durbaca, ce ne-a informat în privința dezvoltării orașului nostru.
„Liderii de mâine” este un proiect interactiv ce, în primul rând, îi ajută pe tineri să facă
diferența între lider și șef: dacă șeful este cel ce conduce, liderul reprezintă un exemplu pentru
subalternii săi. Din punctul meu de vedere, liderii fiind un exemplu și muncind cot la cot cu
subalternii, mereu vor avea de câștigat.
Mitu Roxana, clasa a XI-a D 2014

13. Excursii
Cetatea Alba Iulia – file de istorie
Prof. Georgescu Oana
Clasele a VII-a și a VIII-a de la Colegiul Naţional de Informatică „Gr. Moisil”, împreună cu
profesorii Oltean Mariana, Ancuţa Ramona, Căbaş Silvia, Ştiucă Nicoleta şi Georgescu Oana au
trăit o experienţă memorabilă împreună, vizitând, de ziua Armatei Române, (25 octombrie 2014),
venerabila Cetate a Albei Carolina (Alba-Iulia).
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Cu ajutorul unui ghid specializat am făcut turul Cetății și
am înțeles de ce era necesară o reabilitare a ei: Cetatea are o dublă
identitate istorică, exprimă trecutul antic și trecutul medieval.
Zidurile ei vorbesc despre cuceritorii romani și despre
stăpânitorii habsburgi, dar și despre nobila preocupare a
adevăraților, eternilor locuitori ai Transilvaniei de a readuce la
lumină aceste vestigii.
Vom mai veni să-i omagiem pe ei, pe Mihai, pe Horia, pe Cloșca și pe Crișan, pe toți ai
noștri care ne motivează să privim mândri spre viitor.

Minunile Maramureșului
Prof. Carmen Andrei
Pentru că ne place să fim împreună și pentru că dorim să cunoaștem cât mai mult din
minunata noastră țară, în luna noiembrie 2014, am pornit la drum alături de elevi din clasele VI, VII
A, IX D, X D și prof. Maria Burcuță, într-o excursie memorabilă în zona Maramureșului.
Planul excursiei, întocmit de prof. coordonator Carmen Andrei, a avut numeroase obiective
culturale, care au dezvăluit participanților fragmente memorabile din trecutul istoric al României.
Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței este cel mai important obiectiv
turistic al orașului (aflat în apropierea Primăriei municipiului Sighetu Marmației). Fostă închisoare,
transformată într-un memorial al durerii, ajunge în anul 1995 sub egida Consiliului Europei. Am
pășit cu emoții pe culoarele muzeului, am citit despre durerile și suferințele celor care au fost închiși
în lagăr, am înțeles sacrificiile pe care le-au făcut înaintașii noștri, am ținut un moment de
reculegere pentru cei care au pierit acolo.
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Ne-am îndreptat apoi către Săpânța, localitate faimoasă prin renumitul Cimitir Vesel,
populat de o multitudine de cruci multicolore inscripționate cu poezii satirice și epitafe. La câteva
sute de metri de acest loc este Casa Memorială Stan Ioan Pătraș, inițiatorul obiceiului crucilor
vesele.

Nu am părăsit zona fără să vizităm Mănăstirea Peri, despre care am aflat că se află pe locul
3 între lăcașurile de cult din România, are o înălțime de 78 metri fiind cea mai înaltă din Europa.

Ne-am întors în Sighet pentru a vizita Muzeul Satului, o rezervație de monumente de
arhitectură țărănească, care, prin structura sa, creează impresia unui sat tipic maramureșean, cu ulițe
drepte, poteci întortocheate care duc spre biserică. Casele, construite din lemn cioplit de meșterii
locului, ilustrează locuințe tipice slave, maghiare, săsești și românești din secolele 17-18, sunt
împodobite cu motive originale pe uși și cu inscripții în chirilică și arabă.
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Am vizitat apoi ansamblul de mănăstiri de la Bârsana, de pe valea Izei, spre localitatea
Strămătura- cel mai îngust vad al Izei. Am intrat pe sub semețul Turn al clopotniței, pe lângă
Muzeul de icoane și carte veche Gavril de Bârsana. Am admirat frumusețea bisericii construite din
lemn, Altarul de vară, Aghiasmatarul, Casa Voievodului, Casa artistului, Stareția, chiliile,
arhondaricul, praznicarul și anexele gospodărești.

Din păcate timpul a trecut ca fulgerul și tot acest vis s-a încheiat. Rămâne să ne vedem într-o
altă excursie, într-un alt colț de țară.
Voi fi student în Cluj Napoca?
Peter Cristina, clasa a XI-a C 2015
Ei bine, din perspectiva tuturor tinerilor, Clujul este atât un oraș cultural presărat cu o
arhitectură splendidă, un nivel ridicat de educație şi multe zone turistice care merită vizitate, cât şi
orașul distracției, al modernității. O vizită aici este o combinaţie perfectă de care oricine ar trebui să
se bucure.
După cum bine știe oricare elev din Colegiul Naţional de Informatică „Gr. Moisil”, sau ar
trebui să afle acum, excursiile la care noi participăm nu sunt concepute nici măcar asemănător cu
excursiile din clasele mai mici. Elevii de liceu nu pornesc într-o anumită excursie cu gândul că toată
clasa lor se va duce și prin acest lucru sunt și ei obligați să meargă, ei nu merg nici pentru ținta
excursiei în mod special, și anume un oraș sau un monument. Tinerii merg în excursii pentru
evadare, pentru deconectarea de lumea în care trăiesc și, fără a observa, ei creează prietenii, amintiri
și astfel ajung să își „deschidă ochii” și să privească frumusețea peisajului din locul în care se află.
Acest lucru se datorează celor care organizează totul, și anume profesorilor. De data aceasta
coordonator a fost prof. Georgescu Oana, iar însoţitori, prof. Florea Anca şi prof. Pătrânjel
Daniela. Profesorii se asigură mereu să existe un echilibru între distracție şi informații acaparate
(care pentru orice tânăr la un anumit moment, devin neinteresante), de aceea, datorită lor, noi, ca
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elevi ajungem să ne bucurăm de fiecare excursie atât pentru organizarea ei, dar și pentru modul prin
care profesorii relaţionează cu noi.
În perioada 9, 10 aprilie 2015, prin proiectul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”,
Clujul a fost o oportunitate pentru elevii de clasa a XII-a, dar și pentru cei de clasa a XI-a şi a X-a
să fie introduși în lumea universitară, fiindu-le prezentată una dintre cele mai cunoscute universități
din acest oraș şi anume Universitatea
„Babeș Bolyai”, respectiv Facultatea
de Informatică. Acestora li s-au
prezentat profilurile şi specializările din
cadrul facultăţii, dar au avut ocazia să
vadă şi laboratoarele din universitate.
Pentru un tânăr, aceste vizite pot ajunge
a fi foarte convingătoare, pentru că este
important să vezi cu ochii tăi ce îți poate oferi o astfel de universitate și nu
doar să te informezi citind un pliant.
Astfel, scopul excursiei a fost unul de introducere în atmosfera studenției. Însă, studentul nu
este un om care doar merge la facultate și învață non-stop. Am avut
ocazia de a cunoaște Clujul și în partea sa modernă, vizitând unele
dintre obiectivele turistice şi bineînţeles mall-ul, un loc cu o
priveliște frumoasă asupra orașului. Am văzut zone frumoase ale
orașului, fiind cazați la Hotel Sport lângă Cluj Arena. Hotelul este
inconjurat de un parc imens plin cu locuri ce pot alcătui un mini
„parc de distracții”.
Însă nu doar elevii s-au bucurat de o evadare de la uzual, dar și
profesorii au beneficiat de oportunitatea de a-și cunoaște mai bine elevii și de
a „suda” o relație mai bună cu aceștia, poate prin cântatul la chitară în autocar
alături de elevi, astfel creîndu-se o atmosferă de unitate între cele două
categorii.
Printr-o priveliște minunată, locuri frumoase de vizitat ce transmit un
aer de studenție, de prospețime, dar și prin căldura oamenilor ce locuiesc acolo
şi, nu în ultimul rând datorită informaţiilor primite de la cadrele universitare,
aș putea spune că vizita acestui oraș a fost un lucru pe care l-am trăit din plin
şi merită să fii student în Cluj!
Iarna la Port
Prof. Georgescu Oana
Un drum la mare în sezonul rece poate fi impus, în general, de situaţii conjuncturale legate
de familie, de locul de muncă, de concursuri şcolare, de alte evenimente neprevăzute, dar în nici un
caz de scopul turistic.
Şi iată că, sfidând argumentele majoritare, am pornit spre
Port, în preajma Zilei Naţionale, atraşi de magia litoralului, atât de
cald, însorit şi binefăcător în sezonul estival, dar o necunoscută
pentru noi în sezonul nopţilor prelungi şi scurtelor zile de iarnă.
Plecăm din Braşov – elevi din clasele a IX-a şi
a XII-a C, împreună cu domnii profesori Georgescu Oana, Ştiucă
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Nicoleta şi Mândreanu Emilian – la două ore după miezul nopţii, sâmbătă, 29 noiembrie 2014, pe o
vreme ostilă, cu un fenomen destul de rar, ploaia îngheţată, care transformă trotuarele şi carosabilul
într-un veritabil patinoar. Prognoza meteorologică ne dă fiori, în regiunile estice şi sud-estice ale
ţării urmând ca iarna să se instaleze prin ninsori şi temperaturi scăzute.
Străbatem lungul traseu spre Constanţa în uşoară legănare a autocarului, în care liniştea
nopţii şi căldura ne abandonează câteva ore în braţele zeului Morphen.
Trecem de la relieful carpatic şi subcarpatic spre planitatea Bărăganului, perforată pe alocuri
de denivelări de tip crov, iar la est de Cernavodă, după traversarea Istrului, spre relieful vălurit al
Dobrogei, terminat spre mare cu abruptul falezei.
Interesul şi nerăbdarea cresc cu cât ne apropiem de litoral,
întrebări de tot felul ne frământă, dar ne şi înfierbântă imaginaţia. Cum
arată litoralul iarna şi ce poate acesta oferi unui grup de profesori şi
elevi braşoveni de la Colegiul Naţional de Informatică „Gr. Moisil”?
Probabil colegii noştri ne consideră excentrici prin destinaţia turistică
aleasă.
Constanţa ne-a întâmpinat în zori cu o vreme mohorâtă, cu
temperaturi aproape de îngheţ, cu un vânt potrivnic dinspre larg, dar cu
o mare liniştită, ce vibra la ţărm în slabe unduiri paralele, tivite cu albul
manşetei de spumă. Plaja, uşor denivelată de biciuirea vântului şi a apei,
îşi ascunsese toate atributele cu care atrăgea mulţimile cu trei-patru luni
în urmă.
Inospitalier ţinut este litoralul
iarna; aşa l-a simţit şi marele poet latin
Ovidiu, exilat de împăratul Augustus la Tomis, spre începutul
primului secol al erei creştine. Îi admirăm statuia, ridicată prin
contribuţia locuitorilor urbei spre finalul secolului XIX, operă a unui
sculptor italian din Sulmona, localitatea natală a poetului.
În apropiere parcurgem sălile Muzeului de Istorie şi arheologie, cu exponate marcând
civilizaţiile ce şi-au lăsat amprenta asupra teritoriului dintre Dunăre şi Mare. În drum spre Port
vizităm Moscheea şi, urcând cele 140 de trepte ale minaretului, din balconul circular ni se oferă un
cadru panoramic asupra aşezării.
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Din înaltul falezei privim portul, admirăm întinderea marină până la
ceţosul orizont, cu contururile abia schiţate ale navelor, iar spre ţărm situl
arheologic, statuia lui Eminescu, Farul genovez, Cazinoul – obiective
emblematice în matricea turistică a oraşului.
Rapida înserare şi frigul pătrunzător ne obligă să abandonăm orice
dorinţă de a mai zăbovi în centrul turistic, îndreptându-ne cu toţii spre
obiectivele sfârşitului de zi, unul atrăgându-ne prin mirosuri apetisante, celălalt
prin căldura şi confortul odihnei nocturne.
Programul de a doua zi este mai încărcat, atât ca lungime a traseului, cât
şi ca frecvenţă a obiectivelor ce urmează a fi vizitate.
Ne trezim cu un peisaj dominat de albul zăpezii proaspăt depuse, rod al ninsorii liniştite ce-a
însoţit ceasurile nopţii. Ne îndreptăm spre nord, spre Histria, traversând Mamaia – staţiune ridicată
pe grindul nisipos ce-a separat un vechi golf de mare, azi Laguna Siutghiol – apoi oraşul Năvodari,
cu marele combinat petrochimic şi cu Limanul Taşaul şi satul Săcele (localitatea natală a
fotbalistului G. Hagi).
În continuare şoseaua ne poartă printre lacuri şi pâlcuri de stuf până la Histria, colonie
întemeiată de grecii din Milet în secolul VII î.Ch., prima din ţinutul geţilor. Vizităm muzeul şi,
înarmaţi cu informaţiile dobândite, pătrundem pe aleile pietruite, printre ziduri, fundaţii de locuinţe,
temple, puncte comerciale, terme, multe locuri păstrând pecetea râvnei arheologilor de a scoate la
lumină crâmpeie din frământata viaţă a cetăţii. Ne apropiem de malul Lagunei Sinoe, cu ape
liniştite, şi adâncimi reduse, fost golf marin ce i-a atras pe greci, dar care, în urma închiderii şi
aluvionării din primele secole ale erei creştine, a determinat, alături de loviturile popoarelor
migratoare, apusul activităţii vechiului port.

Părăsim Histria şi, surpriză, şoferul opreşte în parcarea luxosului hotel „Yaki” din Mamaia,
dându-ne posibilitatea de a păşi pe una dintre cele mai aglomerate şi mai scumpe plaje din sezonul
cald. Ne întâmpină o plajă pustie, cu şiraguri de scoici aduse de valuri, cu un vânt tăios, dinspre
larg, cu câţiva pescăruşi panând deasupra apei. Încercăm s-o
revitalizăm prin prezenţa noastră, prin blitz-urile aparatelor
de fotografiat, declanşate de mâini îngheţate, dar de suflete
calde, dornice de imagini pentru mai târziu.
Traversăm Constanţa, apoi podul de la Agigea, peste
canal, şi ne îndreptăm spre Eforie Nord, Eforie Sud, Lacul
Techirghiol, Costineşti, Mangalia. Un peisaj de toamnă
târzie, fără pic de zăpadă, o şosea liberă şi câteva persoane
întârziate pe străzi amplifică senzaţia de pustietate.
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În Mangalia poposim pe faleza golfului ce adăposteşte portul turistic, cu nave de agrement,
de pescuit şi un vechi velier, cu trei catarge, amintind aventurile eroilor lui Radu Tudoran din
romanul „Toate pânzele sus”.

Pe acordurile închipuite ale muzicii lui Ceaikovski, în apele liniştite pluteşte un cârd de
lebede cu gâturi lungi, maiestuoase, pline de delicateţe, cu discrete lopătări ce le împing spre grupul
nostru, cuprins de extaz.
Admirăm, în continuare, zidurile cetăţii Callatis, colonie a grecilor din Heracleea Pontica,
din sec. VI î.Ch., moscheea „Esmahan Sultan”, din sec XVI, singurul monument de artă medievală
al oraşului; ne plimbăm pe „Aleea stelelor” şi descoperim nume celebre din domeniile muzicii şi
actoriei. Părăsim oraşul cu regretul de a nu fi putut vizita Muzeul de arheologie „Callatis”, închis
chiar în ziua Sfântului Andrei.
În compensaţie, conducătorul auto ne face încă o surpriză, ducându-ne în portul militar şi
zona şantierului naval, apoi la Vama Veche, cel mai sudic punct al litoralului.
S-a înserat. E timpul să revenim la bază, în locul unde să schimbăm impresii, să marcăm
momente importante de pe traseu, să admirăm fotografiile ce vor intra în arhiva vieţii fiecăruia.
A treia zi o începem cu o vizită la „Muzeul Marinei Române” din Constanţa, în chiar Ziua
Naţională a României, beneficiind de explicaţiile unui ghid competent care, pe parcursul a mai bine
de un ceas, ne-a purtat prin toate etapele istoriei navigaţiei în ţara noastră.

Părăsim Constanţa, urmând „Autostrada Soarelui”, apoi şoseaua ce se desprinde spre
Slobozia – Urziceni – Ploieşti. În Ploieşti, o oprire de două ore la marele „Mall” ne trezeşte la
realitate, depărtându-ne de locurile cu istorie frământată de la întâlnirea pământului cu marea.
Din nou, pe drum de munte, spre casă. Braşovul ne întâmpină cu fulgi mari şi deşi, aşa cum
îi stă bine unui oraş de munte în preajma Sărbătorilor de Crăciun.
Vă aşteptăm cu drag să participaţi la următoarele noastre activităţi, sperăm noi cel puţin la
fel de reuşite precum a fost aceasta.
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BOLOGNA, FLORENȚA, SIENA şi PISA
În vacanța inter-semestrială din anul
școlar 2014-2015 am participat într-o excursie
în Italia, obiectivele noastre au fost
BOLOGNA, FLORENTA, SIENA şi PISA.
Experiența a fost una extraordinară în principal
datorită arhitecturii splendide a orașului
Florenţa. Felul cum orașul este structurat și
toate obiectivele sale impresionante te fac să te
simți transportat într-o atmosferă de basm din
perioada renascentistă.
Înainte de a ajunge în Florența, am
dedicat prima zi vizitei unui alt oraș
spectaculos din Italia, Bologna. Deși nu este
așa popular printre turiști ca şi vecinul său,
orașul Florența, Bologna este un oraș care te
impresionează prin arhitectura sa; în special
arcadele kilometrice ale orașului. Este o plăcere
să te plimbi pe sub ele, admirând arhitectura
medievală a Bolognei.
Unul dintre cele mai importante muzee
din Florența este Galeria Uffizi, datorită
faptului că acesta adăpostește cea mai
importantă colecție de artă renascentistă din lume. Este într-adevăr un obiectiv turistic ce merită
vizitat de către iubitorii de artă și nu numai.
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Domul din Florența, din
punctul meu de vedere,
este unul dintre cele
mai frumoase obiective
din Florența. Aflat chiar
în centrul vechi al
orașului, arhitectura sa
unică iți atrage imediat
atenția, iar priveliștea
pe care o ai asupra
orașului din vârful
domului este unică.
Ponte Vecchio, cel mai
vechi pod din Florența,
este și el un obiectiv
care m-a impresionat
prin construcție, iar
felul în care acesta se
vede străbătut de razele apusului de soare este pur și simplu de vis.
Pe lângă aceste trei obiective extraordinare, mai există o multitudine de alte obiective ce
merită văzute în Florența, în special sculptura din marmură a lui Michelangelo „David” care este o
capodoperă renascentistă realizată cu o atâta precizie și atenție a detaliului încât simpla ei privire iți
face pielea de găină. Acest oraș este unul din care nu ai mai pleca, atât de tare te prinde în vraja lui
datorată operelor sale de artă excepționale și a atmosferei de basm pur a orașului.
Într-una dintre zilele petrecute în Italia, am vizitat orașul Siena, un oraș ce te impresionează
prin arhitectura sa medievală. Compactul oraș Siena, excelent conservat, este un amestec magic de
străduțe înguste, spații ample și clădiri superbe, concentrate în jurul grandioasei piețe publice
centrale și înțesată cu
obiective turistice.
Ultima zi a fost
dedicată
vizitării
orașului Pisa, atât de
recunoscut
datorită
celebrului turn înclinat
ce poate fi întâlnit în
imaginile semnificative
ce descriu frumusețea și
unicitatea Italiei. Este
un clișeu să faci poze
cum sprijini turnul,
însă, până nu ajungi
acolo, chiar nu ai cum
să îi simți farmecul. Pur
și simplu pare rupt din
cu totul alt peisaj. Spun
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asta pentru că peisajul pe care îl ai privind în realitate Turnul din Pisa este cu mult mai spectaculos
decât „puținul” ce poate fi exprimat prin doar câteva fotografii de pe internet.
Ana Maria DANCIU, clasa a XI-a B 2014
Diana PATRICHE, clasa a XI-a B 2014

De acasă, în Oltenia, în Ardeal şi din nou acasă
17-19 octombrie 2014
Prof. Georgescu Oana
Ne era dor să fim împreună ... şi ce ocazie mai potrivită de a ne reuni – elevi şi profesori,
gimnaziu şi liceu – decât o nouă excursie! Grupul nostru este deja sudat, suntem vechi prieteni:
elevii claselor a VII-a B, a VIII-a B, a IX-a A, a IX-a D, a X-a C, însoţiţi de prof. Ancuţa Ramona,
prof. Oltean Mariana, prof. Stoica Cătălina şi coordonaţi de prof. Georgescu Oana.
Şi-am pornit! Trei zile de voioşie în care am învăţat aproape fără să băgăm de seamă despre
locuri şi oameni, geografie şi istorie...
Vizităm Horezu şi aflăm lucruri noi despre olărit, ceramică şi pietre care cresc (trovanţi);
avem ocazia chiar să „meşterim” o oală aşa cum ne pricepem.

Ne înfruntăm apoi limitele în Peştera Muierilor.
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Ne simţim mândri la Târgu Jiu, privind Coloana Infinitului, Poarta Sărutului şi Masa
Tăcerii.

Retrăim cucerirea Daciei la Sarmizegetusa, ne
impresionează forturile Evului Mediu – la Castelul
Huniazilor şi privim lumea de sus – la Cetatea Deva.
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Peste tot ne-a călăuzit bucuria de a ne împărtăşi
unii altora stări de suflet şi stări culturale.
Iubim cu toţii istoria dar, fiindcă aparţinem acestor
timpuri, nu ne sunt străine „monumentele” prezentului,
mall-uri şi Mc-uri.
Nopţile plăcute de toamnă, curcubeu, le petrecem
la pensiuni de trei stele, bine trataţi şi ospătaţi.
Odată întorşi acasă, visăm la următoarea excursie.
Viaţa merită trăită aşa, şcoala merită urmată aşa, într-o
manieră nonformală pe care o preferăm.

Drumeţie pe Şaua Tâmpei
Într-o zi aurie de toamnă, am pornit într-o drumeţie, sub îndrumarea domnului profesor
Marian Ionescu şi a doamnei director Milena Popa, pe Şaua Tâmpei.
Ne-am întâlnit cu toţii în Răcădău, mergând către Iepure şi apucând-o pe o potecă pietruită
cât de cât largă, pavată cu un covor de frunze ruginite de trecerea ireversibilă a timpului.
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După jumătate de ceas, am ajuns pe Şaua Tâmpei care era de fapt o poieniţă. Această
poieniţă are ceva special: o cruce în jurul căreia sunt dispuse concentric nişte băncuţe de lemn,
precum şi numeroase ruine aparţinând unor foste cetăţi. Acesta a fost locul perfect pentru popas.

De la această altitudine se puteau observa toţi munţii care înconjoară Braşovul, respectiv
toate formele de relief şi natura în sine.
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A fost, aşadar, o excursie frumoasă în care ne-am reîncărcat bateriile, graţie naturii. Traseul
a fost unul uşor de parcurs, fiind o modalitate ideală de a-ţi petrece o zi de toamnă.
Apostol Lorena, clasa a X-a C 2015

Drumeţie în Poiana Braşov
Aşa cum este tradiţia, fiecare generaţie a doamnei profesor Milena Popa obişnuieşte să
meargă în prima săptămână a fiecărui nou an şcolar într-o drumeţie în Poiana Braşov, pe drumul
vechi.
Fiind boboceii doamnei profesoare, aceasta a fost prima dată când am participat la această
tradiţie, având alături de noi generaţia anterioară care tocmai ieşise de pe băncile Colegiului
Naţional de Informatică „Grigore Moisil”.
Vremea a fost una oportună, am avut norocul de a prinde o zi însorită şi călduroasă, de care
am profitat din plin.
Fiind prima noastră săptămână în acest colegiu, eram străini de tot ceea ce presupune viaţa
de liceu şi nu ne cunoşteam profesorii. Din fericire, cei mai mari decât noi ne-au povestit despre
fiecare profesor în parte şi ne-au sfătuit numai de bine, familiarizându-ne cu atmosfera liceului.
Pe drum, am reuşit să îmi cunosc fiecare coleg în parte şi am realizat că am câte ceva în
comun cu fiecare, la urma urmei, pasiunile şi interesele comune ne-au unit pe toţi şi ne-au adus în
aceeaşi clasă.
Ajunşi în Poiana Mică, am făcut câteva poze de grup. Acesta este noua generaţie de „copii”
a doamnei profesor Milena Popa care tocmai a pornit pe un drum lung, dar semnificativ vieţii lor:

Poza aceasta reprezintă două generaţii de elevi, una dintre ele aflându-se în ipostaza de
„învăţaţi”, iar cealaltă fiind pe urmele acestora din faţă:
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Am apucat uşor pe drumul către Poiana Braşov, iar pe pârtia acesteia am poposit preţ de
câteva minute pentru a mânca merinde. Pe drumul de întoarcere am continuat să povestim cu toţii
amintiri hazlii din viaţa noastră şi să vorbim despre pasiunile şi preocupările noastre, astfel încât la
finalul drumeţiei eram prieteni cu toţii.
Consider că această excursie a fost benefică pentru fiecare dintre noi, pentru că prin
intermediul acesteia am reuşit să ne integrăm şi să alcătuim un tot unitar, numit colectivul clasei a
IX-a C.
Apostol Lorena, clasa a X-a C 2015

Excursie la Praid, Sovata şi Sighişoara
Această excursie a avut un traseu lung şi bine stabilit pe care, deşi îl mai parcursesem şi
înainte, niciodată nu mi s-a mai părut atât de captivant ca de această dată. Probabil pentru că de data
aceasta am călătorit alături de noii mei colegi din liceu - împreună am râs, ne-am distrat şi ne-am
făcut multe amintiri frumoase, astfel cunoscându-ne mai bine - şi alături de doamnele profesor
Milena Popa, Manuela Zorca, Ada Puha, Cristina Călin, Alexandra Crăciun şi Camelia Iorga.
Prima oprire a fost la Salina Praid unde am inspirat aerul proaspăt şi sărat, renumit pentru
vindecarea bolilor. Salina era foarte mare şi prezenta numeroase puncte de interes: leagăne, parcuri
destinate aventurii, o biserică, un muzeu şi magazine.
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Următoarea oprire a fost la Sovata. Deşi acesta era un loc pe care îl vizitam an de an, încă
din copilărie, niciodată nu îl mai văzusem atât de atractiv. Acest lucru s-a datorat faptului că străzile
şi casele erau împânzite de dovleci, siluete înfricoşătoare şi oameni „treziţi din morţi”, precum şi de
alte decoraţiuni specifice sărbătorii Halloweenului. Toate acestea au conferit orăşelului un aer
misterios, straniu. Pentru prima dată am simţit că păşesc într-un oraş de poveste, o dimensiune
neverosimilă în care fiinţele mitice există.

Am făcut o scurtă plimbare pe aleea care înconjura Lacul Ursu, chiar atunci când a ieşit şi
soarele din nori. Aleea era pavată cu biscuiţi şi ocrotită de copacii unei pădurici, astfel încât aceştia
şi-au lăsat frunzele să o împodobească în nuanţe de auriu.
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La amurg, am ajuns în Sighişoara unde am avut norocul de a vedea o replică a unui duel
medieval. Aici doamnele profesoare ne-au lăsat câteva ore să „ne facem de cap” prin centrul
oraşului, unde am vizitat castelul şi am admirat arhitectura din Evul Mediu timpuriu.
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Cu acestea, excursia s-a încheiat, însă am rămas cu amintirile frumoase şi cu prieteniile
legate aici. Aceasta a fost o oportunitate să ne cunoaştem mai bine şi să devenim un colectiv unit.
Consider că ar trebui să se organizeze mai des excursii de acest gen, în primul rând pentru a
ne îmbunătăţi bagajul de cunoştinţe culturale, iar în al doilea rând, pentru a deveni mai uniţi.
Apostol Lorena, clasa a X-a C 2015

Excursie în Ceahlău
Excursia în Munţii Ceahlău s-a desfăşurat în perioada de 31 octombrie - 1 noiembrie 2014 şi
a fost organizată de domnul profesor Ionescu Marian împreună cu doamna directoare Popa Milena.
Am fost în jur de 40 de elevi în această excursie, din cinci clase: a IX-a C, a IX-a D, a X-a A, a X-a
B, a XI-a D.
La ora şapte dimineaţa am fost prezenţi la locul de întâlnire, pe strada Lunii, unde ne
aştepta autocarul. Am mers cu autocarul până în staţiunea Durău, iar de acolo am urcat pe jos timp
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de şase ore. Primul nostru popas a fost după două ore de mers pe un traseu marcat ca fiind cu grad
mediu de dificultate, dar care a meritat pentru că ne-am oprit şi am admirat Cascada Duruitoarea,
care este un monument al naturii cu regim de arie protejată de interes naţional situată în Masivul
Ceahlău.
Denumirea cascadei vine de la zgomotul puternic şi continuu pe care îl face atunci când
are apă multă. Aici ne-am odihnit puţin la un loc de popas cu mese şi bănci amenajat la mică
distanţă de cascadă, în aria vizuală a acesteia.

Ne-am continuat traseul admirând frumuseţile Masivului Ceahlău.
Muntele Ceahlău este cel mai renumit şi mai impresionant masiv din partea centrală a
Carpaţilor Orientali, fiind unul dintre puţinele complexe carpatine care mai păstrează încă
eşantioane nealterate ale naturii. În plus, Ceahlăul este unul din cei mai bogaţi munţi în legendă şi
mitologie. Aici o poţi întâlni pe Baba Dochia, pe Vulturul lui Traian, pe Panaghia, Toaca şi mulţi
alţii.
Înconjurat de valea Bistricioarei la nord, valea Bicazului la sud, valea Bistriţei la est şi văile
Bistrei, Pinticului şi Jidanului la vest, masivul Ceahlău este constituit dintr-un sistem de culmi
dispuse radial, având altitudini ce variază între 1000-1300 m și care converg către cele două puncte
mai înalte: Vârful Ocolaşul Mare – 1907 m şi Vârful Toaca – 1904 m. Era deja intuneric şi
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mergeam toţi cu lanternele, având şi o oarecare teamă de necunoscut, dar am ajuns la mănăstirea
Dochia unde am făcut un alt popas înainte de a ajunge la cabana Dochia.

La destinaţia propriu-zisa, cabana Dochia, am stat peste noapte până a doua zi, unde evident
ne-am distrat, am dansat, am mâncat, am râs, şi am povestit, distracţia continuând mai târziu şi în
camere, deoarece nimeni nu s-a culcat înainte de ora trei. Deşi am adormit târziu, am reuşit să ne
refacem forţele pentru a doua zi. Aşadar, în dimineaţa următoare, am ieşit afară din cabană şi abia
atunci am văzut ce frumuseţe avem în faţa ochilor. Imensitatea aceea a muntelui Ceahlău ne dădea
senzaţia că suntem deasupra lumii, că suntem mai aproape de cer şi mai aproape de Dumnezeu!
Ne-am continuat apoi drumul până pe vârful Toaca, iar apoi am coborât până în staţiunea
Durău pe un traseu mult mai uşor.
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De acolo, autocarul ne-a dus înapoi în Braşov, dar pe drum ne-am oprit timp de câteva
minute la Cheile Bicazului, la Lacul Roşu. Am ajuns în Braşov duminică seara, extenuaţi, dar
mulţumiţi de realizarea noastră, şi anume explorarea Munţilor Ceahlău şi menţinerea în formă din
punct de vedere fizic, pentru că am făcut multă mişcare la sfârşit de săptămână şi am respirat aer
curat de munte, ceea ce ne-a ajutat să ne detaşăm de rutina zilnică, ce presupunea rezolvarea
temelor sau ieşirea cu prietenii în oraş.

Sau în cazul meu şi al altor colegi care practică un sport între patru pereţi, această excursie
ne-a scos din mediul închis şi ne-a oferit ocazia să facem sport în aer liber, admirând frumuseţile
naturii. A fost un drum anevoios, destul de complicat, fiind deja luna noiembrie, iar gheaţa şi
zăpada ne îngreunau parcurgerea lui. Dar în ciuda capriciilor vremii, noi am fost împreună şi,
distrându-ne, aproape că am uitat de toate obstacolele. A fost o excursie care ne-a îmbogăţit cultura
generală, o excursie de neuitat, de care ne vom aminti cu mare drag atât în timpul anilor de liceu,
cât şi după aceştia.

Excursie în capitala României
Medeea Florescu, clasa a VII-a B 2014
La sfârşitul anului şcolar 2014-2015, în data de 6 iunie, doamna profesoară Oltean Mariana
a organizat, alături de mai multe cadre didactice ale Colegiului Național de Informatică „Grigore
Moisil”, o excursie la Bucureşti pentru a încheia într-o manieră veselă anul şcolar. Noi, elevii, am
fost foarte bucuroşi la auzirea acestei propuneri şi ne-am strâns într-un număr destul de mare, fiind
curioşi să vedem locurile minunate pe care le vom vizita, dar şi dornici de distracție.
101

Plecarea s-a făcut, ca de obicei, de la colegiu, destul de devreme, pentru a avea timp să
vedem absolut toate obiectivele propuse. Pe drumul către Bucureşti ne-am distrat de minune în
autocar, cântând şi jucându-ne diferite jocuri pentru a alunga
plictiseala. De la un obiectiv la altul, am mers pe jos, astfel reuşind să
admirăm şi capitala, având ocazia să o vedem mult mai bine decât dacă
ne deplasam cu autocarul.
În această excursie am vizitat
multe locuri interesante, pe care probabil
nu aveam oportunitatea să le vedem.
Printre ele s-a numărat Muzeul Militar
Național „Regele Ferdinand” unde am
putut vedea obiecte specifice domeniului
militar şi am putut admira modul în care
sunt recreate diferite epoci din istorie. De asemenea, un alt loc
impresionant l-a reprezentat Muzeul
Aviației, unde am admirat obiecte ce
i-au aparținut lui Aurel Vlaicu, de la diplome până la ceasul cu
monogramă pe care l-a avut atunci când s-a prăbuşit cu avionul pe
care îl pilota, dar şi diferite obiecte ale primei şcoli de pilotaj din
România.
La finalul excursiei, drumul către casă a fost la fel de plăcut,
cu toate că eram mai obosiți.
A fost o excursie minunată şi atât eu, cât şi colegii mei ne dorim ca experiențele de acest gen
să se repete. Acestea, pe de o parte, ne lărgesc orizonturile și ne îmbogățesc cunoștințele, iar, pe de
altă parte, ne fac să fim mult mai uniți, cu atât mai mult cu cât, fiind la anul în clasa a VIII-a, ne
dorim să petrecem cât mai mult timp împreună.
Mulţumim domnelor profesor Ancuţa Ramona, Georgescu Oana şi Ştiucă Nicoleta pentru
plăcerea cu care ne-au însoţit în această frumoasă zi de iunie.

14. Proiecte internaţionale
PARTENERIAT ŞCOLAR, CULTURAL BRIDGES - PAST,
PRESENT, FUTURE
În anul şcolar 2014-2015, Colegiul Naţional de Informatică Grigore Moisil Braşov a fost
implicat într-un parteneriat şcolar menit să promoveze comunicarea, valorile europene, toleranţa,
diversitatea.
Şcoala parteneră este Suleyman Demirel Anadolu Lisesi. Parteneriatul nostru a pornit de la
un proiect online eTwinning.
Acest parteneriat constă în vizitatea şcolilor partenere prin realizarea unor activităţi comune,
menite să valorifice creativitatea elevilor.
Obiectivele proiectului sunt:
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Descoperirea unei culturi și civilizații noi,
Dezvoltarea abilităților de comunicare,
Stimularea creativității elevilor,
Creșterea prestigiului Colegiului,
Promovarea culturii și civilizației brașovene,
Promovarea valorilor europene.
În luna noiembrie 2014, elevii şi profesorii de la Colegiul de Informatică au vizitat şcoala
parteneră şi oraşul Istanbul.
În perioada 30 aprilie - 6 mai 2015, un grup de elevi şi profesori de la şcoala parteneră a
vizitat oraşul Braşov. Elevii implicaţi în acest proiect vor organiza numeroase activităţi, concursuri,
excursii tematice, dezbateri, vizită oficială la Primăria Braşov în 5 mai.
Profesorii coordonatori sunt: prof. dr. Voinescu-Dragomir Laura, prof. dr. Zorca Manuela, prof.
Iorga Camelia.

Prof. dr. Voinescu-Dragomir Laura

Proiectul cu participare internaţională „Global Teenager Project”
Global Teenager Project sau GTP este un proiect a cărui activitate se desfăşoară pe o
platformă electronică şi constă din formularea unor întrebări adresate partenerilor, precum şi
acordarea de răspunsuri întrebărilor puse. Se lucrează în echipe formate în diverse ţări. În urma
răspunsurilor primite, o echipă realizează un rezumat al răspunsurilor, astfel încât se pot afla lucruri
noi de la colegii de cerc. În anul şcolar 2014-2015 s-au implicat multe echipe din CNI. De la
Catedra de Informatică s-au implicat profesorii Comarnic Liliana şi Ghişe Ciprian împreună cu
două grupe de elevi din două clase.
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Din clasa a X-a B au făcut parte din cercul de lucru Global Teenager Project „Millennium
Development Goals” la secţiunea de avansaţi, din luna septembrie a anului 2014 următorii elevi:
Boş Mihai, Teofănescu Tudor, Florea Vlad, Oprea Vasile, Sorlescu Manuel, Dumbravă Claudiu,
Bulubenchi Andrei, Băsescu Alexandru, Mărculescu Radu, Bajzat Elisa şi Blidea Claudiu.
Din clasa a IX-a D au făcut parte din cercul de lucru Global Teenager Project „Education:
the gateway to my future” la secţiunea de începători, din luna februarie a anului 2015 următorii
elevi: Şuşu Flavius, Niţu Răzvan, Anghel David Radu, Aldea Gabriela Dorina, Hereş Beatris Elena,
Todirenchi Elena-Cosmina, Hermeneanu Răzvan, Peter Sergiu Bogdan, Burtea Ştefania, Cantemir
Horaţiu, Şerban Marian Gabriel, Dragomanu Robert, Coc Eliza, Hrihoreanu Radu şi Nălbantu
Octavian Valentin.
Următoarea poză cuprinde grupul de lucru GTP din clasa a IX-a D:

Prof. Comarnic Liliana

Proiectele internaţionale, o cale de cunoaştere comună
Proiectele internaţionale se pot desfăşura cu întâlniri comune sau mobilităţi, situaţie în care
se rezolvă cerinţele proiectului prin lucrul împreună, de manieră directă, al mai multor parteneri din
mai multe ţări. Evident, întâlnirile reprezintă şi un bun prilej în care partnerii se cunosc mai bine şi
pot să lucreze mai eficient pentru atingerea obiectivelor comune ale proiectului.
Există şi proiecte internaţionale în care elevii şi profesorii din diverse colţuri ale lumii se
întâlnesc pe platforme virtuale şi comunică pentru a rezolva proiecte pe diverse teme. Schimbul de
experienţă poate fi mare şi în cadrul lucrului în mediul virtual. Această metodă de lucru este
accesibilă, puţin costisitoare şi permite accesul rapid la informaţiile partenerilor. În platforma
electronică, am lucrat în anul şcolar 2014-2015 împreună cu elevii, la proiectul internaţional
,,Global Teenager Project” în două cercuri de lucru. Temele abordate au fost interesante, iar elevii
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s-au implicat în rezolvarea cerinţelor proiectului. Am trasat sarcinile de lucru, iar dacă anumite
persoane au întâmpinat dificultăţi, am acordat ajutorul necesar pentru ca lucrurile să fie duse la bun
sfârşit. Un proiect internaţional oferă tuturor participanţilor oportunităţi de cunoaştere şi noi
deschideri către diverse abordări ale problemelor din multe domenii. Rezolvarea unor proiecte în
platforma electronică poate fi captivantă şi din perspectiva lucrului la calculator, ştiut fiind faptul că
elevii din colegiul nostru sunt pasionaţi de calculatoare. Interacţionând cu persoane din diverse ţări,
dimensiunea interculturală a unui asemenea proiect este foarte importantă. Pentru a putea comunica
în cadrul proiectelor, trebuie sa foloseşti o limbă de circulaţie internatională, de obicei engleza.
Lucrul la asemenea proiecte presupune şi cunoaşterea, respectiv aprofundarea învăţării unei limbi
moderne. Evident, în funcţie de tema proiectului, elevii trebuie să cunoască lucruri folositoare
pentru ei cum ar fi Obiectivele de dezvoltare ale mileniului. La unul dintre cercurile de lucru s-au
dezbătut idei interesante pe tema educației ca poartă de acces la viitorul nostru.
Participarea la aceste proiecte este benefică şi din perspectiva cunoaşterii interpersonale,
elevii reuşind să-şi facă mulţi prieteni în diverse ţări. Evident că implicarea în asemenea proiecte
reprezintă un plus în educaţia elevilor.
Prof. Ghişe Ciprian

O nouă provocare pentru Colegiul nostru – Gimnaziul
Anul şcolar 2011-2012: Porţile Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” se
deschideau pentru „bobocei”, respectiv pentru elevii celor două clase de gimnaziu.
Ce a însemnat acest lucru pentru şcoala noastră, pentru profesori şi pentru comunitate?
Acum, când avem primii absolvenţi de la „Moisil” putem afirma că decizia de a înfiinţa clasele de
gimnaziu - după mulţi ani de pauză - a fost una benefică: coridoarele şcolii s-au animat, dascălii unii dintre ei neobişnuiţi cu elevi de gimnaziu - au regândit metodele de predare, de evaluare şi mai
ales au învăţat cum e să comunici cu părinţii elevilor de gimnaziu. Şcoala braşoveană, în genere, a
avut de câştigat deoarece profesorii de la „Info” au propus o nouă provocare pentru viitorii elevi de
gimnaziu: provocare la care am primit un răspuns pozitiv atestat prin concurenţa cu care ne-am
confruntat de la prima generaţie până în prezent, astfel încât pentru a fi selectaţi, elevii au avut de
rezolvat teste cu un grad ridicat de dificultate.
Pentru ca succesul acestui demers să fie real au fost iniţiate activităţi specifice vârstei şi mai
ales aşteptărilor noilor elevi de la „Moisil”. În acest sens, în programa elevilor au fost propuse şi
acceptate două ore de curs opţional cu profil informatică: „Informatica pas cu pas” şi „Web design”.
Faptul că aceste propuneri au fost bine gândite este atestat prin participarea la faza naţională
a Olimpiadei de Informatică prin elevul Bogdan Teodor, chiar din primul an – 2012 după care au
urmat numeroase participări la concursuri locale, judeţene şi naţionale unde elevii noştrii au obţinut
rezultate remarcabile.
Implicarea elevilor în viaţa şcolii şi familiarizarea acestora cu viaţa şi activitatea
personalităţilor ei, a început prin organizarea concursului „Printre stele cu Dumitru Prunariu” .
Au fost derulate proiecte internaţionale de „Cooperare Europeană”: în anul şcolar 20112012 cu două şcoli din Ancona-Italia, proiecte ce au însemnat participarea unui grup de 25 de elevi
şi profesorilor români la activităţi şcolare din oraşul Ancona şi prin reciprocitate, participarea
elevilor şi profesorilor italieni la activităţi derulate în şcoala noastră.
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Călătoria în Italia a fost una spectaculosă: elevii au vizitat Roma, s-au extaziat în faţa
frumuseţilor din Veneţia şi au admirat tot ceea ce a însemnat parcurgerea acestui minunat traseu.
Un al doilea proiect a fost realizat anul următor în colaborare cu o şcoală din Praga.
Deplasarea a însemnat şi vizitarea a două minunate oraşe: Viena şi Budapesta. Scopul vizat, prin
ambele proiecte a fost acela de a descoperi cultura şi civilizaţia altor popoare din multiple
perspective: geografică, istorică, socială, culturală şi artistică, de a veni în contact direct cu elevi din
alte ţări.
Revedem cu drag şi emoţie serbările şcolare, vocea plină de emoţie a Antoniei, elasticitatea
şi gingăşia majoretelor, precum şi acordurile formaţiei de muzică uşoară, şi să nu uităm gustul
delicios al prăjiturilor puse la „bătaie” cu ocazia „Târgului de Iarnă”.
Bilanţul realizat la absolvirea primei generaţii este unul pozitiv atât sub aspectul
performanţelor şcolare, cât şi sub cel emoţional: elevii, părinţii, profesorii pot spune cu mândrie că
iniţiativa avută în urmă cu patru ani nu a fost zadarnică.
Dragi absolvenţi : Vă mulţumim că nu ne-aţi dezamăgit!
Vă urăm tot binele din lume şi... nu uitaţi „INFO eşti emblema mea chiar
de viaţa departe mă va purta”.
Prof. Bulbuc Mariana

Proiectul AWARD- The Duke of Edinburgh’s International Award Romania
Prof. Cristina-Magdalena Călin
Coordonator proiect
Provocarea AWARD - Proiectul The Duke of Edinburgh’s International Award
Romania a debutat în septembrie 2013, cu un foarte interesant curs de Lideri. La acesta au
participat 11 cadre didactice din instituţia noastră (prof. Milena Popa, Cristina Călin, Monica
Schiller, Liliana Comarnic, Anca Florea, Mariana Bulbuc, Oana Georgescu, Laura Niţulescu,
Alexandra Crăciun, Anda Marian, Camelia Iorga), dobândind astfel rolul de coordonatori ai
echipelor de participanţi.
Derulat sub patronajul Casei Regale a României, proiectul este unul non-competitiv, oferind
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un cadru de educaţie nonformal şi un program echilibrat, destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între
14-24 ani. Structurat pe 3 nivele: bronz, argint şi aur, fiecare având patru secţiuni ce trebuie
parcurse – voluntariat, abilităţi personale, activităţi fizice, aventură - proiectul urmăreşte
dezvoltarea sentimentului de responsabilitate faţă de propria persoană şi faţă de comunitate.
Voluntariatul este partea din Award unde participanţii vor avea impact maxim asupra
vieţilor oamenilor. Este deci foarte important ca participanţii să fie pregătiţi adecvat, astfel încât
impactul să fie pozitiv.
În privinţa abilităţii personale şi a activităţii fizice, participanţii trebuie să îşi aleagă o
activitate care îi pasionează şi pe care sunt capabili să o desfăşoare pe parcursul unei perioade
îndelungate de timp, deoarece acest program încurajează în primul rând depăşirea propriilor limite
şi înfruntarea unor provocări inevitabile ale propriei evoluţii.
Cea de a patra secţiune, ce presupune călătoria, cu un scop stabilit, trebuie efectuată cu o
echipă mică într-un cadru nefamiliar, necesitând pentru finalizare hotărâre, efort fizic, perseverenţă
şi cooperare.
Elementele cheie ale acestei secţiuni sunt munca în echipă pentru planificare şi execuţie,
contra fundalului unei provocări reale produse de un mediu nefamiliar. Mediul ales pentru
călătoria finală trebuie să fie competitiv, dar adecvat capacităţilor membrilor echipei.
În prezent, în şcoala noastră sunt înscrişi aproximativ 40 de elevi care participă la nivelul de
Bronz. Trei echipe – formate din tineri care şi-au încheiat deja activităţile de trei sau şase luni,
specifice secţiunilor corespunzătoare - au parcurs deja călătoriile de antrenament, având acum
experienţe de neuitat. Una dintre aceste echipe – formată din „cei şapte magnifici” elevi din clasa a
XI-a D - a reuşit performanţa de a încheia etapa de Aventură, parcurgând un traseu anevoios de
două zile, în condiţii meteo deosebite, care le-a pus la încercare abilităţile de sportivi, răbdarea,
perseverenţa, spiritul de echipă, determinarea.
Această echipă, coordonată de Adrian Prunoiu, şi formată din Daniel Hîncu, Rareş
Sucălescu, Matei Bucur, Bogdan Patraş, Andrei Albuşoiu, Robert Munceanu, este prima din cadrul
Colegiului Naţional de Informatică „Grigore Moisil”care va primi insigna finaliştilor etapei de
Bronz.
„Urcarea unui munte este ca şi cum ai mânca seminţe. Nu te poţi sătura, oricât de mult ai
mânca, pofta nu dispare. Singura diferenţă între ele este că o călătorie niciodată nu dispare din
memoria nescrisă a sufletului.” Sucălescu Rareş – clasa a XI-a D – 2015
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II. Personalul didactic auxiliar

Serviciul Secretariat:
- Ec. Hornoiu Gabriela – secretar şef
- Agreşeanu Antonela – secretar
Contabilitate:
- Ec. Sângerozan Veturia – contabil şef
Informatică:
- Tamba Marius – informatician
Bibliotecă:
- Tăbăcaru Daiela Rodica - bibliotecar
Laboratoare chimie-fizică:
- Veress Ioana Simona - laborant
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III. Elevii colegiului
1. Clasele de elevi
CLASA a V-a A
Diriginte: prof. BULBUC MARIANA
1. APOSTU A.D. MILENA – MARIA
2. BURUIANĂ M. MATEI
3. CIORNEA F.M. ANDREI - VICTOR
4. COTUNA GH. RAISA – MARIA
5. CRÂNGANU C. DENISA – MARIANA
6. DAVID I. ANDREI
7. DIMA L.GH. MATEI
8. DRAGNE R.M. BEATRICE
9. DRUGESCU M. ALEXANDRU – MARIAN
10. GHEORGHE C.C. RĂZVAN – CIPRIAN
11. IOSIF F.N. ROBERT – TEODOR
12. IOSUB C.D. ALEXANDRU – GABRIEL
13. MAȚEPIUC M.R. VICTOR – MIHAI
14. MUNTEAN R.M. ALEXIA – TEODORA
15. NEMA R.E. RAREȘ - MATEI
16. OLARU B.ȘT. TUDOR - ȘTEFAN
17. PAULOVICI D. LUANA – MARIA
18. PERȘENEA A. ANA – MARIA
19. PETRE M. VLAD
20. POPA D.V. ALEXANDRU DAN
21. POPA I.C. DAVID - ALEXANDRU
22. POPESCU O. ALEXANDRU – IULIAN
23. RADU V. VLAD
24. ROMAN C. BIANCA – GABRIELA
25. SAUCA A.H. ALEXANDRU
26. SOMEȘEANU D.I. ADRIAN
27. ȘCHIOPU V.L. ADRIAN
28. ȘTEFĂNESCU D.C. MIHAI – ALEXANDRU
29. TOMA N.R. MARIA – ANDREEA
30. VOINESCU A.C. CRISPIN - ALEXANDER
CLASA a VI-a A
Diriginte: prof. ANDREI CARMEN
1. ANDONE G. ALEXANDRU
2. ANGHELINA M. MARA
3. ANTONE L.A. DAVID NICOLAS
4. BELL F.I. FILIP - TEODOR
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5. BUCUR N. DENISA- ANDREEA
6. CALISTRU L. ROBERT
7. CATRINA C.G. MIRELA -MAGDALENA
8. CATRINA C.G. SORANA - AURELIA
9. CĂBUZ O.R. PAUL - OCTAVIAN
10. CIOFALĂU G.M. DRAGOŞ - PAUL
11. COMANICIU GH.T. MARIA - CRISTINA
12. COZMA S. ADELA - MARIA
13. CRĂCIUN A. ALEXANDRU
14. DANDU S. ANDRA
15. DAMIAN A. ROBERT - EDUARD
16. ENACHE F.I. ALINA - MARIA
17. ENE J. SABINA
18. ENESCU C.A. ALEXANDRA - MARIA
19. FRÎNCU D. ANA-IARINA
20. GĂITAN M.M. MIHNEA - VICTOR
21. IARU GH. CĂLIN - ANDREI
22. MARIN C. IOANA - AMEEA
23. PINCOSCHI N. RAUL
24. PINTILICIUC V. ANA- MARIA
25. POP A.O. VLAD - RADU
26. POPESCU DARIA - MARIA
27. ROŞU A.D. REMUS - VLĂDUŢ
28. RUS D.F. ANDA
29. SPĂTARU D.C. ANDA – ELENA
30. SZALINSKI J.W. THOMAS - DUMITRU
31. ŞIERB L. RAREŞ - ANDREI
32. TIMOFTE D.N. ROBERT - DAVID
33. TRUŞCĂ G.S. DARIA - MARIA
34. ZAMĂ GH.S. RALUCA – ANDREEA
CLASA a VII-a A
Diriginte: prof. OLTEAN MARIANA
1. ADAM GH. GIGI - MARIAN
2. BANCIU GH. MARIA - ELIZA
3. BUNA A. RALUCA
4. BUTNARIU C.I. ŞTEFAN - VLAD
5. CHITIC A. MIHAIL – CRISTIAN
6. COJOCARU A.D. BOGDAN
7. CONSTANTINOPOL P.B. ANISIA
8. DAVID GH. ALESSANDRO
9. DRAGNE R.M. RAREŞ
10. DURDUC T. AMBRA
11. FERENŢ I. IOAN - RAUL
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12. GOMBOŞ E. ADELA - MARIA
13. HAGIU C. RALUCA – ANDREEA
14. MAN M. MIHAI
15. MITROFAN F. SORANA
16. OLTEANU C.D. RALUCA
17. PAPALINO E. VIVIANA
18. PASCAL J.C. ARMINA
19. POP A. ALINA - ANCA
20. POPESCU R.A. DRAGOŞ – SEPTIMIU
21. POPESCU ȘTEFAN
22. RAICU I.S. MARIA – GEORGIANA
23. ROTARU D.I. CODRIN - GABRIEL
24. SEREA A.T. SABINA
25. SOCOL O. GEORGE - ADRIAN
26. SPASICI C. ANDRADA - CLAUDIA
27. SULU M. DAVID
28. TODERICĂ F.O. MATEI
29. TOMA C. DIANA - MARIA
30. TOTH M.S. EDUARD - MIHAI
31. VIŞINOVSCHI M.D. VLAD
32. ZDRENGHEA DAN - TRAIAN
CLASA a VII-a B
Diriginte: prof. IANCĂU RALUCA
1. BACALU D. GEORGE
2. BÂRSAN M.C. DIANA - GABRIELA
3. BLAGA G.S. MIHAI - TUDOR
4. BOKOR A. TIHAMER
5. BULAI A. ALEXANDER - JUNIOR
6. BURDUV I. MĂDĂLINA
7. DAMŞA L. TRAIAN
8. DÎRVĂREANU F.S. FLORIN - IONUŢ
9. EPURE P. PETRU
10. FILIP M.R. ANDREI
11. FLORESCU S. MEDEEA
12. GHIŢĂ I. MARIA
13. GIURGEA V.D. ROBERT
14. GULIEV CORINA - IOANA
15. MIHAI C. RALUCA - ANDREEA
16. MUNTEAN L.I. RALUCA - IOANA
17. MUNTEANU M. RALUCA
18. NICA M.C. BIANCA - ANDREEA
19. NICOLAU C. ŞTEFAN
20. PALADI A. ŞTEFAN - ANDREI
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21. POPA D. MONICA
22. POPA F. CRISTINA - MARIA
23. POPESCU A.T. ŞTEFAN - TUDOR
24. SEBE S. ROBERT – BOGDAN
25. TEJA D. IANIS
26. TOPLICEANU A.S. ALEXANDRA
27. VANKAY L. ANDREI
28. VĂCĂREANU V. DIANA - ŞTEFANIA
29. VÎRJOGHE V.F. RĂZVAN - GEORGE
30. VÎRJOGHE V.F. RAREŞ
CLASA a VIII-a A
Diriginte: prof. ILIE MARA
1. ANDRIESCU L. MIHAI
2. BORZA M. MIHAI
3. BRATOVEANU V. VLAD
4. CHICULIŢĂ V. MARY - LOU - SIMONA
5. CHIRILĂ A.R. TEODORA - IOANA
6. CIMPOIA I. ALEXANDRA – ELENA
7. COMŞA - FULGA D.G. OANA
8. COSTACHE V. MIRCEA - DAN
9. CREŢU C. DAVID - ALEXANDRU
10. CREŢU C. DENISA - ANDREEA
11. CUCUTĂ S. PETRU
12. DĂNILĂ I. ALEXANDRA - MARIA
13. DÎRSTARIU D.V. DARIA - MARIA
14. FILEA A.L. ANDREI - LIVIU
15. GHEORGHINA F. RAISA - CĂTĂLINA
16. GRIGORE F. DANIEL - FLORIN
17. GRITU D. MIHAI - ALEXANDRU
18. ILEŞ A.I. ANDREI
19. IOSIF F.A. ANDREI - FLORIN
20. LEONTE P. GABRIELA
21. LUCA C.D. ROBERTA - IULIANA
22. MURARU LORETTE DARIA
23. OLTEANU I. ANDREEA
24. PREDA N. PATRICIA
25. RADU C.I. ANDREI - IOAN
26. RADU C.C. OCTAVIAN
27. SFINTEŞ A. LAURENŢIU MARIAN
28. SÎNTEA M. MARIA
29. ŞERBAN DENNIS CONSTANTIN
30. TĂTARU V.C. MARIA - MAGDALENA
31. VASILCOIU M.G. ANA – MARIA
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CLASA a VIII-a B
Diriginte: prof. CĂBAȘ SILVIA
1. ALDEA C.C. ALEXANDRU - ANDREI
2. BALINT Z. PAUL - ANDREI
3. BĂBĂU M. VANESSA - ŞTEFANIA
4. BEDO L.M. LUKAS
5. BOGDAN V.T. VASILE - TEODOR
6. BOŢOMAN M. IULIA - ADINA
7. COCONU S.E. GABRIEL - CĂTĂLIN
8. COFARI E.R. HORIA - ALEXANDRU
9. COJOCARU L. RAREŞ - ANDREI
10. COŞTIUC D.P. RAUL
11. CREŢU M.I. ANTONIA - MARIA
12. DANIŞ V. CLAUDIU - ANDREI
13. ENE O.D. IRIS - DELIA
14. FLUERAŞ C.L. ROBERT - LUCIAN
15. FRÎNCU D. MIHNEA - ALEXANDRU
16. GIROVEANU B. RADU - IULIAN
17. GRĂSUNE I.G. ALEXANDRU - MIHAI
18. IVAN S.N. ANDREEA - ELENA
19. LAMBA V. IOANA - ALEXANDRA
20. MALAIROS R. RADU - DORU
21. MIU C. VLAD - ILIE
22. OANCEA E. CASIANA
23. ONESCU M.G. IANCU - GABRIEL
24. PAŞCU S. OANA
25. PAŞTIU C.GH. CĂTĂLIN
26. POPESCU S. DRAGOŞ - SEBASTIAN
27. PORUŢIU P. PATRICIA - OSANA
28. PUNGĂ S.C. FLAVIUS OCTAVIAN
29. ROTH W.M. INESS - IOANA
30. SAVU C.V. ANA - MARIA
31. TEODOR S.D. DRAGOŞ
32. ŢIŢEI A. ANA - MARIA
33. TRETT R. DRAGOŞ – CONSTANTIN
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CLASA a IX-a A
Diriginte: prof. STOICA CĂTĂLINA
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv engleză
ARMANU R.G. TEODORA
BAGEAC N. ALEXANDRA – NICOLETA
BIȚIȘ M. VICTOR - IONUȚ
CĂLBUREAN A.GH. ALIN – VALERIU
CHIRCIU C.M. PAUL – GEORGE
CÎNDEA I. ANDREEA
DASCĂLU A. ANDREEA – CRISTINA
DOBOȘ I. MARIA
FILIP C.O. GEORGE – CRISTIAN
FLORESCU I. IOAN – SEBASTIAN
ION M. IULIA – ANDREEA
IONIȚĂ F.A. CRISTINA – IOANA
IORDACHE C. DENISA
JERPELITU T. RĂZVAN
LASCU F.L. CAMELIA – DENISA
MARTINESCU A. TUDOR
MEZEI A.H. IULIA – ALEXANDRA
MUNTEAN GH. EDUARD – GEORGE
MURG I.V. DRAGOȘ - ANDREI
NEGRU L. ALEXANDRA
POPA O.GH. ALEX – OVIDIU
RADU V. RĂZVAN
RAUCA P. PAUL – PETRE
RĂCHIȘAN D.A. ȘTEFAN – PAUL
STOIAN N.S. ANDREEA – CRISTINA
ȘUTEU C.M. ȘERBAN
TITILINCU T. TRAIAN
ZGÎMBĂU D. ANDREEA
CLASA a IX-a B
Diriginte: prof. MARIAN ANDA
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv informatică
APETREI O. OVIDIU
BANGĂLĂ D. DENISA – MARIA
BENCHEA I.S. ALEXANDRU – ION
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BENGA I.A. ADRIAN – AFIL
BONCU I. DANIELA
BUCUR D.A. ROBERT – ADRIAN
BURTAN I. GABRIELA
BURUIANĂ S. SERGIU – ADRIAN
CRIZBĂȘAN C. AMELIA
DĂNEȚ A.D. ROBERT – THEODOR
DOSU C.C. DIANA – ANDREEA
FARKAS I.C. ROBERT – CSABA
GREINER V.R. CRISTIAN – VICTOR
IUGA P. DAVID – PETRU
PÎRVU O. ȘTEFAN
POPA E. ALEXANDRU
POPA I. DRAGOȘ - TEODOR
POPOVICI M. ALEXANDRU
RADU D. GIULIA
RĂDUCANU B.A. VLADIMIR
ROIU G. DANIEL – CLAUDIU
RUSU M. MIHAI – DANIEL
SÎRBU D. MATEI – DAN
STRUNGARIU C. DENNIS – CRISTIAN
SZABO A. BEATRICE – NOEMI
TEODORESCU F. TUDOR
ȚIREA F.A. COSMIN – MIHAI
ȚÂRA L.E. EMIL
VAIDA I. CĂTĂLINA – ELENA
ZAHARIA I. ALEXANDRA
CLASA a IX-a C
Diriginte: prof. MUNTEAN ADA
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv informatică
APOSTOL R.C. LORENA - ANISIA
ASMARANDEI C. DORA
CABALAȘ P. SABRINA – ROXANA
CĂLEICAN B.M. MIHAI
CEOLPAN D. DAN – PETRU
CHIRCIU I. DAN – MARIAN
CHIRCIU I. GABRIEL - RAREȘ
CODREA A.L.N. PAUL – ANDREI
DEBU O.V. DAVID
DIMA M.S. CĂTĂLINA – ANDREEA
DINCĂ G. DANIEL – FLORIN
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FRÂNCU A.M. ALEXANDRA – DENISA
GABOR D. VLAD – SEBASTIAN
GHIGHIMOC L.R. ADRIAN
GRIGORAȘ N.M. DANA – ELENA
HIDOȘ C.A. BIANCA – SIDONIA
KOCSIS D. BOGDAN
MORARU F. MIHAI – FLORIN
NĂSTASE A. RADU – EMILIAN
NOAGHEA I.M. MARIAN – FLORENTIN
PALAMARU C. MIHAELA – CRISTINA
POPESCU M.G. VLAD – GABRIEL
POPESCU V.C. DAVID
ROTĂRAȘU I. ADRIAN – VALENTIN
RUSEN F. MARIUS – ROBERT
SCORȚEA GH. ALEXANDRA – MARIA
SIPOS T. PAUL – ANDREI
SOLCAN I. MIHAI – ANDREI
STEINBINDER G. TOBIAS
ȘERBAN B.ȘT. CĂLIN – GABRIEL
ȘUCATĂ M. MARIA – ELENA
TRINCĂ A. ADRIANA - ȘTEFANIA
CLASA a IX-a D
Diriginte: prof. CONSTANTIN MĂDĂLINA
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv informatică
ALDEA D. GABRIELA - DORINA
ANGHEL I. DAVID – RADU
BALINT R.L. FLAVIA – LARISA
BURTEA V. ȘTEFANIA
CANTEMIR L.D. HORAȚIU – ALEXANDRU
CHIRCIU C.I. TUDOR
COC S. ELIZA
COTUNA GH. LEONARD – GEORGE
DRAGOMANU F. ROBERT
HERES C. BEATRIS – ELENA
HERMENEANU S. RĂZVAN - IONUȚ
HRIHOREANU S.C. RADU
MANTALE C.ȘT. DANIEL
MOTOROIU O.A. ANDREI
NĂLBANTU L. OCTAVIAN – VALENTIN
NIȚU V. RĂZVAN – DAMIAN
PETER I.C. SERGIU – BOGDAN
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PITIȘ A.V. LIVIA
RADU ȘT. RĂZVAN – GEORGE
RUS C. CRISTIN – LIVIU
SCARLAT GH. NICOLAE
SPÎNU A. RĂZVAN – ADRIAN
ȘERBAN C.M. MARIAN – GABRIEL
ȘUȘU I. FLAVIUS
TODIRENCHI O. ELENA - COSMINA
CLASA a IX-a E
Diriginte: prof. CRĂCIUN ALEXANDRA
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv informatică
BĂNCILĂ – CUCURENGAS R.C. BIANCA
BEJLIU C. SILVIU – IOAN
BENGHIAC M. ȘTEFAN – RADU
BOBEȘ F.I. ANDREI – DANIEL
BRAGĂ I.C. IONUȚ - COSMIN
BUTUC I. ROBERT – GEORGE
BUTUZA I.V. ELENA
CAMEN I.D. IOAN – GABRIEL
CÂRNICEANU S. MIHAI – GEORGE
CHIPER C.V. ȘTEFAN – THEODOR
CIUBOTARU V. TEODORA
DINU L. MONICA - ȘTEFANA
FRÎNCU I. DARIA
GRAMA F.C. ANDREI – CORNEL
LĂZURCĂ N.S. PAUL – OCTAVIAN
MAIMĂDUC I. ALEXANDRU – IOAN
MOISE Z. ȘTEFANIA – ELISA
MUNTEAN G.O. SORIN – GEORGE
MUNTEAN A.R. ADRIANA – RODICA
NEGRU N.A. DAN – MIHAI
ONESCU C.C. RADU – MIHAI
PALADE E. KARLA – CRISTINA
POPA C. ALINA – GEORGIANA
RONEA M.S. DANIEL - ȘTEFAN
SANDU S. CEZAR
STROIE N. CĂLIN
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CLASA a X-a A
Diriginte: prof. IONESCU MARIAN
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv engleză
1. AŞTEFANEI G. IULIA - SÎNZIANA
2. ADAM N. LORENA – IOANA
3. AHMAD M. MOHAMMED
4. ARMANU R.G. ECATERINA
5. BĂDIC V. DRAGOŞ - VASILE
6. BORCSA M. TUDOR- MATEI
7. BREDUREAN D. ADRIAN
8. CIOBANU I.M. RUTH
9. CRĂIUŢ V. MIRUNA - VALERIA
10. DARIE V. GEORGE - OCTAVIAN
11. FELDIOREANU L. GEORGE
12. FRÂNCU ŞT. F. RAREŞ - IULIAN
13. GIURGEA V.D. ALEXANDRA
14. GRIGORAȘ D. ADRIANA - MIHAELA
15. GUIMAN A. RAUL - FLORIAN
16. KISGYORGY A. SZIDONIA
17. MĂSAR O.A. DIANA - MARIA
18. OLTEANU R.I. ANTONIA - GABRIELA
19. PAVEL L. CĂLIN - GEORGE
20. PETREA D. ANA - MARIA
21. RĂUŢIA N.I. IOANA - CRISTINA
22. RUSU G. MARIAN - DANIEL
23. RUSU V. TUDOR
24. SERCEL V. VICTOR
25. SIMON R.C. ROBERT - ALEXANDRU
26. STRÎMBU V. CRISTINA
27. ŞANDRU V.I. MIHAI - ALEXANDRU
28. ŞELARU L. EMILIA
29. TĂTUC Z.V. COSMINA - ŞTEFANIA
30. TUDORANCEA G. BIANCA - ELENA
31. VASILE C.V. AURELIA - ELENA
CLASA a X-a B
Diriginte: prof. CHIRILĂ DAN – IOAN
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv informatică
1. ALBU C.C. MIRCEA - VLAD
2. ANGHELACHE I. TEODORA
3. ARDELEAN R.I. ANDREI - TIMOTEI
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4. AVASILCĂI M. IULIA - MARIA
5. BABA S.D. ANDREEA - TEODORA
6. BAJZAT N. ELISA
7. BĂCILĂ C.V. NICOLAE
8. BĂSESCU C.I. ALEXANDRU - GABRIEL
9. BLIDEA D.D. CLAUDIU - DANIEL
10. BOŞ D.I. MIHAI
11. BOTEZ C.D. BOGDAN
12. BUGNERIU I.M. IOAN - RĂZVAN
13. BULUBENCHI I. ROBERT - ANDREI
14. CIOBANU R. MIHAI - MARIAN
15. CIOCAN M. MARIUS
16. DONCIU C.N. ANDRADA - MARIA
17. DUMBRAVĂ M. CLAUDIU - IONEL
18. FLOREA C. VLAD
19. LOGHIN R. ANDREI
20. LUPAŞCU M. PAULA - ANITA
21. MĂRCULESCU R.N. RADU - MIHAI
22. MUCILENIŢA C. DIANA - ELENA
23. NEAGU G.D. ANDREI
24. OPREA V. VASILE
25. PITIŞ GH. TEODOR
26. PITIŞ V. GABRIELA – ELENA
27. RUSU A. DIANA
28. SAID S. NADER
29. SORLESCU P. MANUEL - PETRU
30. TEOFĂNESCU E. TUDOR
CLASA a X-a C
Diriginte: prof. ANCUȚA RAMONA
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv informatică
1. ANGHELUŢĂ I. VLAD - SEBASTIAN
2. BĂRBULESCU L.C. EUSEBIU
3. BENEA C. ALIN - ANDREI
4. BOLOCAN G. MIHAI
5. BOTĂ I.C. ANDREEA - ALEXANDRA
6. BUCŞA H.N. HORIA - NICOLAE
7. BULARCA A. TUDOR
8. BURUIANĂ S. PAUL - GABRIEL
9. CĂPĂŢÎNĂ C. ANDREEA - TIMEA
10. CHEŢAN I. PAUL - ŞTEFAN
11. DAMIAN L.L. REMUS - ARMANDO
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12. GROŞAN D. RALUCA – DENISA
13. HAGIU N. LEON
14. LUICAN I. GABRIEL
15. MANEA I.G. RAREŞ - CLAUDIU
16. MILITARU M.G. MELISA - MIHAELA
17. ONU A.D. RAUL - CRISTIAN
18. PETER T. CRISTINA
19. PRIPICI M. MIHAI
20. ROMAN C.G. ALEX - CRISTIAN
21. SAVU O.G. SEBASTIAN - GABRIEL
22. STATE I. IULIANA
23. STOIAN GH.R. CĂLIN - VALERIU
24. STOICAN A.S. RADU
25. TODORAN A. RAUL - MIHAI
26. TRETT V. CRISTIAN - ŞTEFAN
27. VLAD V. CARLA - MĂDĂLINA
28. VOINESCU N.D. NICOLAE – VLAD
29. VRAJA N. MIHAI - EMANUEL
CLASA a X-a D
Diriginte: prof. BURCUȚĂ MARIA
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv informatică
1. ALBUȘOIU N. ANDREI
1. BORCEA D. RALUCA - IOANA
2. BRUJA R.L. ANDREEA
3. BUCUR GH.G. MATEI - DAN
4. CĂLITU GH. GEORGIANA
5. CIMPOEŞU I. LARISA - NICOLETA
6. CIUTAN R.F. IOSANA - MIRIAM
7. CÎRDEIU I. COSMIN - MIHAI
8. CONSTANTIN I. IUSTIN
9. CREŢU C. CRISTINA - ADELINA
10. GAGIU GH.G. DANIEL
11. GURĂU I. OCTAVIAN
12. HÎNCU V. VALENTIN - DANIEL
13. HURLUP D.I. LORENZO ION
14. ILIE D.I. RĂZVAN - MIHAI
15. JECU C.C. DARIUS - LIVIU
16. JINGA - BĂLAN C. CLAUDIU - FLORIN
17. MANEA M. ALEXANDRU - MARIAN
18. MARIN GH. ALEXANDRU - NICOLAE
19. MICU V. ANDREEA -ANA-MARIA
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20. MIHALCEA D.F. VLAD - DUMITRU
21. MUNCEANU GH. ROBERT - GEORGE
22. PATRAŞ V. PAUL - BOGDAN
23. PLOIANU A. ŞTEFAN - AUREL
24. PRUNOIU V. ADRIAN - VICTOR
25. RADU M. ŞTEFAN
26. SBENGHECI V. VLAD - ANDREI
27. SCOICAN A. OVIDIU - COSTIN
28. STRUGARIU C.R. MIRUNA
29. SUCĂLESCU M.C. RAREŞ
CLASA a X-a E
Diriginte: prof. TUDOR LUCIA
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică
1. ALUPOAIE M.G. DIEGO - MARCEL
2. AXINTE P. PAULA
3. BALCA E. ANDREI - DUMITRU
4. BÎLDEA L. ALEXANDRU
5. BOCA L.C. IOANA - TEODORA
6. BOLAT F. BIANCA
7. BUCHETE C. MARINA - ROSARIA
8. BUCŞA GH.C. ŞTEFAN
9. CHIRIEAC C. VICTOR
10. CIOBANU D.P. MARIA - DENISA
11. CLONŢ F.I. ALEXANDRA - IOANA
12. COMAN C. IOANA
13. CUCU F. ANDREI
14. DUCHIN V. DRAGOŞ - GEORGE
15. DUDU F. DIANA - FLORINA
16. GOLICA A. RĂZVAN - ANDREI
17. HEROIU M.A. ADRIANA - FLORINA
18. IUGA GH. DANIEL – ŞTEFAN
19. JUNGER R. MAXIMILIAN AARON
20. LOGICAN F.T. PATRICIA
21. NEGOIŢĂ F. GEORGIANA - NADIA
22. PANDREA I. VLAD - ANDREI
23. PINTEA R.L. RADU - NICOLAE
24. POPESCU V. ANDREEA
25. PREDESCU M.E. REBECCA SORINA
26. SCARLAT N. BIANCA - GABRIELA
27. SÎSÎIAC I. GEORGIAN - ANDREI
28. ŞERBAN M. MARIUS - CONSTANTIN
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29. ŞUTIC L.I. TEODORA - MARIA
30. TOHĂNEANU G. FLAVIUS - NICOLAE
CLASA a XI-a A
Diriginte: prof. SCHILLER MONICA
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv engleză
1. ANGHEL - HALTRICH C.C. CARLO
2. AVADANI M. ANA MARIA
3. BAŞAG L.G. GEORGE - BOGDAN
4. BEJENARU V.R. MIRUNA - MARIA
5. BÎRSAN I. DAN - GEORGE
6. BUCUR M. IULIA
7. CASANGIU I.V. MONICA - ANA
8. CIMPOIER F. RADU - FLORIN
9. COSTIN O.M. ŞTEFANIA
10. HAGIU N. NAOMI - ROXANA
11. HRIHOR A.H. ANDRADA - PAULA
12. ILIE V. ALEXANDRA
13. LAZĂR C.G. ALEXANDRU - CLAUDIU
14. MĂLIN A. CRISTINA
15. MITITELU V.R. SEBASTIAN
16. NEAGOŞ A. LARISA
17. NIŢĂ L. IOANA - CRISTINA
18. PARPALEA S. DRAGOŞ - ANDREI
19. PIVODĂ D.A. ANDREEA – ROXANA
20. POP G.M. MIHAI - LEONARD
21. POPOCEA V.GH. DENISA - ELENA
22. SAVIN P. MARIA - MĂDĂLINA
23. SOFIEA V. MANUELA
24. STANCU V.G. MIHAELA
25. STRATANOV D.S. ADINA
26. TIMOFCIUC C. SEBASTIAN
27. TIMOFTE A.R. ALEXANDRA - LUIZA
28. ZAMFIR V. CORINA – BIANCA
CLASA a XI-a B
Diriginte: prof. CĂLIN CRISTINA
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv informatică
1. ADIMI C.P. TUDOR
2. BANCIU A. RAUL
3. CÎMPEAN G. ALEXANDRU
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4. COLCEAR A. CĂTĂLIN - MIHAI
5. CONSTANTINESCU O.M. DIANA
6. DANCIU C. ANA - MARIA
7. DRAGOMIR A. ANDREI - CLAUDIU
8. DUMA E.L. LAURENŢIU
9. FERENCZ L. IZABELLA
10. GORAN C. CONSTANTIN - CORNEL
11. GORGAN T. DAVID
12. IATAN G. RĂZVAN
13. LAZĂR I. IONUŢ - ADRIAN
14. MARCU I.D. MIHAI - RADU
15. NACU M. CRISTIAN
16. NAFTANAILĂ P.S. LORENA
17. NICOLAU C. DIANA
18. NICULA D. ANDREI
19. PARTIN A. ROLAND
20. PATRICHE V. MARIA - DIANA
21. PETRESCU V. ŞTEFAN
22. POPA P. IULIA - PAULA
23. POTEC A. TEODOR
24. PREDA N. GEORGIA
25. SÎNGEORZAN F.R. FLAVIA - ANA
26. SOREA I.O. ANDREI - OVIDIU
27. SPERCHEZ I. ROBERT
28. STANCU I.G. MARIO - IULIAN
29. TÂRGOVEŢ M.C. IUSTIN
30. TOFAN T. MIRABELA
CLASA a XI-a C
Diriginte: prof. IORGA CAMELIA
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv informatică
1. AGUŢĂ V.N. ELENA - TEODORA
2. ANGANU I. ANTONIA
3. APOSTOLACHE I. MIHAI - CRISTIAN
4. BOUROŞ N. NICOLAE
5. BUZATU M. ANDREEA - RALUCA
6. CHIŢIU I.D. DANIEL - IOAN
7. CICEA M. VLAD - ALEXANDRU
8. CRĂCIUN I. ROXANA - MĂDĂLINA
9. FRENZEL D. EMANUEL
10. GĂITAN M. MARIUS
11. GHEORGHE L. ALEXANDRU - MIHAI
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12. KOVACS F. DORINA - CRISTINA
13. MĂIERUŢ D. ALEXANDRU
14. MITARCĂ P. SEBASTIAN - LEONARD
15. MÎNECUŢĂ E. FLORIN - EMIL
16. NĂSUI S. SERBAN
17. POPA E. TEODORA
18. POPICA C. COSMIN - FLORIN
19. SABĂU M. SILVIU - ALEXANDRU
20. STANCIU A.L. BOGDAN
21. ŞTIOBORANU C. ALEXANDRU
22. TREFAŞ G. ALINA - PAULA
23. TRETT R. ŞTEFAN - MICHAEL
24. TURCU S.S. ALEXANDRU
25. VÂJA S. ALEXANDRU - TEODOR
26. VESA C.M. ROBERT - CORNEL
27. ZOTA C. IOSIF
28. SZANTO D. EDUARD
CLASA a XI-a D
Diriginte: prof. VOINESCU LAURA
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv informatică
1. APOSTOL M.G. VLAD
2. ASMARANDEI C. DIANA
3. BARBURESCU T. MARIA - MADĂLINA
4. BARTHA F. ROBERT - CONSTANTIN
5. BĂRĂGĂU I.T. ANDREI
6. BORS C. ANDREEA - GEORGIANA
7. BULMEZ I. ALEXANDRU - FLORIN
8. CHIRIAC L. LAURENŢIU
9. DASCĂLU I. IOAN - CLAUDIU
10. DĂNILĂ Ş.G. DRAGOŞ - SEBASTIAN
11. DIMA D.G. ŞTEFAN
12. ENACHE I. ALEXANDRU - GABRIEL
13. GÂRBACEA I.C. ALEXANDRA
14. HUŢU I. ALEXANDRU
15. IDOR S. SEBASTIAN - GABRIEL
16. INŢA GH. ANDRA - ADINA
17. JINGA D.V. LUCIANA - ADELINA
18. LUNGU A. CRISTIAN
19. MIHALCEA C. ANDREI - MARIAN
20. MITU A. ROXANA
21. NEAGOE I. RALUCA - IOANA
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22. NEAMŢU F. SERGIU - FLORIN
23. PAGU C. CRISTI - GABRIEL
24. PAMPU C. ANDREI - SERGIU
25. PANTEA M. ŞTEFAN - VASILE
26. PARTENIE D'ALBON V.E. EDWARD
27. STÂNGĂ GH. ANDREEA
28. ŞTEFĂNESCU A. ANDREI
29. VOINESCU N. ELISABETA
CLASA a XI-a E
Diriginte: prof. CLINCIU ALINA
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv informatică
1. BALAS - PANTAZIU N.I. RADU
2. CĂŢIOIU A. SILVIU
3. DAN E. CODRUŢA
4. DIMA L.C. RAREŞ – ALEXANDRU
5. DOBREA M. MIHAI - ANDREI
6. DOGAR A. ALEXANDRU
7. DRÎNGĂ E. DIANA - ELENA
8. FĂRÂMĂ P. CĂTĂLIN - GABI
9. GHERGHINIŞ M. MĂDĂLINA
10. HERMENEANU N.E. ALEXANDRA
11. IOSIM C. MIHAI - CĂLIN
12. IVĂNESCU L. TEODORA
13. JELER I.F. RĂZVAN - MIHAI
14. JUGARU L.E. ROBERT - GEORGE
15. MAFTEI I. LAURENŢIU
16. MIHALACHE L.S. MIHAI
17. MIKLOS A. ALEXANDRU - MIHAIL
18. MÎRZA E.I. EMIL – COSTIN
19. MORCOV GH. GEORGE - MĂDĂLIN
20. NEGHINĂ GH. DANIEL - ŞTEFAN
21. NICA M.C. ROBERT - PAUL
22. PÎRNUŢĂ M. ANA - DAIANA
23. POLIFRONIE M. COSMIN - VASILE
24. POPA I. IULIAN
25. PRUNĂU D.D. LUCIAN - VALENTIN
26. RĂDUŢĂ V. FLORIN
27. ŢINTEŞAN D. ALIN
28. VATANY RAREŞ - CONSTANTIN
29. VÎLCU G.A. MIHAI
30. ZBÂRNEA I. FLORIN – IOAN
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CLASA a XII-a A
Diriginte: prof. STOICA CARMEN
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv engleză
1. ARAMĂ D.F. DONA - RAMONA
2. BAIU S. RALUCA - ELENA
3. BĂILĂ GH. OVIDIU
4. CENŢIU M.I. MIHAI - ANDREI
5. CIORTAN - TUDOR C. MONICA
6. COJOC M. MARIA - TEODORA
7. ENACHE L. ANDREI - CRISTIAN
8. FRANZ R.C. ALEXANDRA
9. GAVRILĂ R. RADU - FLORIN
10. GOCIU GH. GEORGE
11. HÎNCU D. ANDREEA
12. ILEA E.O. OVIDIU - MIHAIL
13. ILEA I.R. RAUL - GABRIEL
14. JÂPA GH. TUDOR - IOAN
15. LAZĂR D.A. HORIA - MARIAN
16. LEPĂDUŞ GH. FLORIN
17. MANEA L. RALUCA - ELENA
18. MATEI I.C. ALEXANDRU - NICOLAE
19. MUREŞAN A.GH. ALEXANDRA
20. MUREŞANU E. CRISTINA
21. PANDREA I. MONICA - BIANCA
22. PĂUN I. VLAD- GEORGE
23. PREDUŞ I. FILIP - DIMITRIE
24. ROMAN M. ROXANA - MARIA
25. SÎRGHIE N.S. DRAGOŞ - ANDREI
26. SZASZ Z. ERIKA - MONICA
27. URDEA G. ROXANA - MARIANA
28. VAIDA C.S. VLAD- VALENTIN
29. VASILCOI S. ANDREI
CLASA a XII-a B
Diriginte: prof. FLOREA ANCA
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv informatică
1. AGAPIE R. IULIAN
2. BACEA I.M. BOGDAN - ŞTEFAN
3. BAIGUINI M. MATTIA
4. COMŞA V. ALEXANDRU - MARIAN
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5. DRĂGOIU A. RAUL
6. FILIP R.S. RAREŞ
7. IUCA Ş.D. MARIA - MONICA
8. LUCA E. RALUCA - ROXANA
9. LUNGU P. PAVEL - MIHAI
10. MALENE GH. A MIHAI - DAN
11. MATICA L.C. FLORIAN - ALEXANDRU
12. MĂTĂU GH. CRISTIAN - FLORIN
13. MOGA I. ROBERT - ANDREI
14. MOTRESCU N. RADU - MARIAN
15. MUSINA GH. ELENA - ALEXANDRA
16. OPREA A.V. FLAVIU - AUREL
17. PANAZAN M.N. ALEXANDRA
18. PASARGIU F. ELVIRA - IOANA
19. PETRE P. RAREŞ
20. PINTILICIUC V. LAURENŢIU
21. POPA C. GEORGIANA
22. RĂDULESCU S.C. EDUARD - ANDREI
23. RĂDULESCU S.C. RĂZVAN
24. RĂDUŞI M. IRINA
25. SIPOŞ A. TIBERIU
26. ŞERBAN C. DAN
27. TĂMAŞ A.N. CRISTIAN
28. TODORACHE B. DENISA
29. ZAMĂ GH. ALINA
30. ZAMFIRIU R. RAREŞ – IONUŢ
CLASA a XII-a C
Diriginte: prof. GEORGESCU OANA
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv informatică
1. ATANASIU C. DENISA - LAVINIA
2. BĂNCILĂ D. LAURENŢIU - DANIEL
3. CHICETU M. ADRIAN
4. CODRESCU V. OVIDIU
5. COJOCARIU I. SORINA- IOANA
6. CURTA I. BOGDAN – NICOLAE
7. DĂINEANU N. ALEXANDRU
8. FENEŞAN G.T. SEBASTIAN - CSABA
9. FLORE M. RAUL - ANTONIO
10. GABRIELLI A.E. GEORGE - ŞTEFAN
11. JUGARIU D. TIMOTEI - CORNELIS
12. KAJCSA M. KATICA
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13. KAPITANY L. GABOR - MARIAN
14. LASLĂU S.A. BENIAMIN
15. MARCU D. ANDREEA- LORENA
16. MARIAN A. OCTAVIAN - MARIUS
17. MĂGUREAN A.T. MIRCEA - IONUŢ
19. MEREŢ G. VIRGIL
18. MIHALCEA N. ANDREEA - NICOLETA
20. MIHALCEA N. RALUCA - ELENA
21. MIHALEA A. MIRCEA
22. NAUM I. ANDREI
23. NEDELESCU R. VLAD - CONSTANTIN
24. PREPELIŢĂ V.A. BOGDAN - ANDREI
25. PRISECARU M. ALEXANDRA - ELENA
26. RAŢĂ A. ŞTEFAN - ALEXANDRU
27. RĂDULESCU I. ANDREI - SILVIU
28. SBERA F. ROXANA - MARIANA
29. SECĂREA GH. MARIAN
30. VRÂNCEAN N.I. THEODOR - BOGDAN
31. ZAMFIR O.M. RĂZVAN – MIHAI
CLASA a XII-a D
Diriginte: prof. NIȚULESCU LAURA
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv informatică
1. ANDREI I. ALEXANDRA - MARIA
2. ARDELEAN R.I. RĂZVAN - MITEL
3. ARUŞTEI D. ANCA - MARIA
4. ATANASIU C.F. OANA - MIHAELA
5. BADEA S. BOGDAN - EUGEN
6. BĂNESCU F. FLORINA - RALUCA
7. CHELEMEN C. CODRUŢ - ANDREI
8. CHIRA V. ALEXANDRA - DIANA
9. COLAC I.F. RAREŞ - ADRIAN
10. COLŢEA GH. GEORGE
11. CRĂCANĂ P. RADU
12. CRISTOLOVEAN I. DIANA
13. DUMITRU A. ALEX - ADRIAN
14. FRÎNCU M. TUDOR
15. FUNARIU O. CĂLIN - MIHAI
16. LEOTESCU F. VLĂDUŢ - NICOLAE
17. LUCA C. IONUŢ
18. MACA S.V. GEORGE – BOGDAN
19. MARINESCU V. CĂTĂLIN
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20. MEREUŢĂ L.D. LUCIAN - MARIUS
21. MIRODONIE C. IOANA
22. NICA S. EMILIA
23. OSICEANU A. I. RAOUL - ADRIAN
24. PĂTRU T.C. EUGEN
25. PEPINE B. OVIDIU
26. POPA D. ROBERT
27. RADU A. IULIAN - MIHAI
28. SĂCUI V. DENISA - BIANCA
29. SOPORAN C. BIANCA - IOANA
30. SPĂTARU D.C. DANIELA
31. VERESS B. BELA
CLASA a XII-a E
Diriginte: prof. GORAN CONSTANTIN
Filieră: Teoretică
Profil: Real
Specializare: Matematică Informatică, intensiv informatică
1. BORICEANU D.M. ANCA - MARIA
2. BĂILĂ N. ALEXANDRA - ROXANA
3. BOLDIJAR N.M. PAUL
4. BUNGHIUZ A.GH. VLAD- CRISTIAN
5. CHIVI S. ROXANA - DIANA
6. CÎMPULUNGEANU A. ANDREEA
7. COBZAC I. CORINA - IOANA
8. CSIKI A. ROBERT
9. DOMANSKI RAFAL
10. GÂLCĂ G. LARISA - GABRIELA
11. GOTHARD G. EDUARD
12. GRIDEAN I. IONUŢ – FLAVIUS
13. GRIGORAŞ L. BOGDAN
14. HARUTA P.J. ALEXANDRA - IOANA
15. LUPU S.D.M. TUDOR - ŞERBAN
16. MALEC F.I. TEODORA
17. MÎNDRU D.D. IONUŢ - ALEXANDRU
18. NEGEL B. ALEXANDRU
19. PĂRĂU I.C. OANA - ALINA
20. PETRESCU D.I. RADU - BOGDAN
21. RADU L.GH. ŞTEFAN - ANDREI
22. RUSU O.I. HOREA
23. SCÂNTEIE D. ANA - BIANCA
24. SCHIAU H.GH. REMUS
25. SCURTU I. PAUL - NICOLAE
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26. STĂNUŢ GH. NICOLAE - RADU
27. VITCOVSCHI P.D. MIHAI - ANDREI
28. VLĂDĂREAN M. MIHAIL - CLAUDIU
29. ZGÎMBĂU D. ŞTEFAN

2. Evidenţa facultăţilor urmate de absolvenţii colegiului
Clasa a XII-a A
Diriginte prof. Stoica Carmen

Nr.
crt.

Numele

Prenumele

Centrul universitar

Facultatea

1

ARAMĂ

Universitatea
Transilvania-Braşov

Informatică aplicată în
Limba germană

2

BAIU

DONA RAMONA
RALUCA ELENA

3

BĂILĂ

OVIDIU

Inginerie mecanică

4

CENŢIU

MIHAI ANDREI

Universitatea
Transilvania-Braşov
University of Sheffield
Anglia

5

CIORTAN TUDOR

MONICA

6

COJOC

MARIA TEODORA

Universitatea
Transilvania-Braşov

7

ENACHE

ANDREI CRISTIAN

Universitatea
Transilvania-Braşov

8

FRANZ

ALEXANDRA

Universitatea PolitehnicăBucureşti

9

GAVRILĂ

RADU FLORIN

10

GOCIU

GEORGE

11

HÎNCU

ANDREEA

12

ILEA

13

ILEA

14

JÎPA

Informatică aplicată în
Limba germană
Inginerie electrică şi
ştiinţa calculatoarelorTelecomunicaţii
Inginerie AerospaţialăNavigaţie aeriană în
Limba engleză
Ştiinţe economiceFinanţe Bănci
FITMI - Construcţii
aerospaţiale
Inginerie electrică şi
ştiinţa calculatoarelor
Informatică aplicată în
Limba germană
Facultatea de geografie,
Meterologie-hidrologie
IESC-Automatică şi
Informatică aplicată

OVIDIU MIHAIL
RAUL GABRIEL
TUDOR - IOAN

Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea
Transilvania-Braşov
Universitatea
Transilvania-Braşov
Universitatea
Transilvania-Braşov
Universitatea Bucureşti
Universitatea
Transilvania-Braşov
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Inginerie Medicală

1

2

3

4

5

15

LAZĂR

HORIA MARIAN

FITMI- Construcţii
aerospaţiale

16

LEPĂDUŞ

FLORIN

17

MANEA

Universitatea
Transilvania-Braşov
Universitatea
Transilvania-Braşov
Universitatea BabeşBolyai Cluj-Napoca

18

MATEI

Danemarca

Ştiinţe Economice

19

MUREŞAN

Universitatea BabeşBolyai Cluj-Napoca

Informatică

20

MUREŞANU

21

PANDREA

22

PĂUN

23

PREDUŞ

24

ROMAN

RALUCA ELENA
ALEXANDRU NICOLAE
ALEXANDRA IOANA

Drept
Informatică

CRISTINA
MONICA BIANCA
VLADGEORGE
FILIP DIMITRIE
ROXANA MARIA

Universitatea
Transilvania-Braşov
Universitatea
Transilvania-Braşov
Universitatea
Transilvania-Braşov
Universitatea
Transilvania-Braşov

IESC-Automatică şi
Informatică aplicată
IESC-Automatică şi
Informatică aplicată
IESC-Automatică şi
Informatică aplicată
Ştiinţe economice

25

SÎRGHIE

DRAGOŞ ANDREI

Universitatea
Transilvania-Braşov

IESC-Inginerie
electrică şi ştiinţa
calculatoarelor (Limba
engleză)

26

SZASZ

ERIKA MONICA

Universitatea
Transilvania-Braşov

Mecatronică

27

URDEA

ROXANA MARIANA

Universitatea
Transilvania-Braşov

28

VAIDA

VLADVALENTIN

29

VASILCOI

ANDREI

Universitatea
Transilvania-Braşov
Universitatea
Transilvania-Braşov
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Ştiinţe economice şi
administrarea
afacerilor-Informatică
economică
IESC-Automatică şi
Informatică aplicată
IESC-Automatică şi
Informatică aplicată

Clasa a XII-a B
Diriginte prof. Florea Anca
Nr.crt. Numele
Prenumele
1

Agapie

Centrul universitar

Facultatea

Iulian

Universitatea de Ştiinţe Aplicate
Saxion - Enschede

Ingineria jocurilor

Autovehicule rutiere

2

Bacea

Ştefan Bogdan

Universitatea Transilvania
- Facultatea de Inginerie Mecanică
Braşov

3

Baiguini

Mattia

Universitatea Transilvania
– Facultatea de MatematicăInformatică - Braşov

Informatică aplicată în
limba germană

Comşa

AlexandruMarian

Universitatea Transilvania –
Facultatea de Matematică Informatică - Braşov

Informatică
Informatică aplicată în
limba germană

4

5

Drăgoiu

Raul

Universitatea Transilvania –
Facultatea de MatematicăInformatică - Braşov

6

Filip

Rareş

Coventry University – Coventry

Tehnologia jocurilor
(BSC Hons)

Maria Monica

Universitatea de Arhitectură și
Urbanism Ion Mincu – Urbanism
- Bucureşti

Planificarea şi
amenajarea peisajului

Raluca Roxana

Universitatea TransilvaniaFacultatea de Ştiinţe economice şi
Administrarea afacerilor – Braşov

Informatică economică

Pavel Mihai

Universitatea Transilvania –
Facultatea de MatematicăInformatică - Braşov

Informatică aplicată în
limba germană

Malene

Mihai

Universitatea Transilvania –
Facultatea de MatematicăInformatică - Braşov

Informatică aplicată

Matica

Alexandru
Florian

Universitatea Babes Bolyai Facultatea de Matematică şi
Informatică - Cluj

Informatică în limba
engleză

Cristian

VIA University College International Sales & Marketing
Horsens

Management (limba
engleză)

Robert

Universitatea Transilvania –
Facultatea de MatematicăInformatică - Braşov

Informatică aplicată

Radu

Universitatea Transilvania –
Facultatea de Matematică Informatică - Braşov

Informatică

7

8

9

10

11

12

13

14

Iuca

Luca

Lungu

Matau

Moga

Motrescu
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1
15

16

17

18

19

4

5

Musina Alexandra-Elena

Universitatea Transilvania Facultatea de MatematicăInformatică - Braşov

Matematică-Informatică

Oprea

Flaviu Aurel

Universitatea Babeş Bolyai Facultatea de Matematică şi
Informatică - Cluj

Panazan

Alexandra
Maria

Universitatea Transilvania –
Facultatea de MatematicăInformatică - Braşov

Informatică aplicată

Elvira Ioana

Universitatea Babeş Bolyai –
Facultatea de Ştiințe economice şi
gestiunea afacerilor - Cluj

Informatică economică

Rareş

Universitatea Transilvania Facultatea de Inginerie mecanică –
Braşov

Automobile Rutiere

Informatică

2

Pasargiu

Petre

3

Informatică

20

Pintiliciuc

Octavian

Universitatea Transilvania –
Facultatea de MatematicăInformatică - Braşov

21

Popa

Georgiana

Universitatea Transilvania - Braşov

Facultatea de medicină
- Laborator Clinic

22

Răduşi

Irina

Universitatea Tehnică - Cluj

Ingnerie Energetică

Rădulescu

Alexandru
Răzvan

Universitatea Transilvania –
Facultatea de MatematicăInformatică - Braşov

Informatică aplicată în
limba germană

Universitatea Transilvania –
Facultatea de MatematicăInformatică - Braşov

Informatică aplicată în
limba germană

Dan

Universitatea Transilvania –
Facultatea de Matematică Informatică - Braşov

Informatică

Tiberiu

Universitatea Transilvania –
Facultatea de Matematică Informatică - Braşov

Informatică

Cristian

Universitatea Babes BolyaiFacultatea de Matematică şi
Informatică - Cluj

Informatică în limba
engleză

23

24

25

26

27

28

Rădulescu Eduard Andrei

Şerban

Sipos

Tămaş

Todorache

Denisa

Universitatea Transilvania –
Facultatea de Design de Produs de
mediu – Braşov
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Ingineria designului de
produs, limba engleză

5

1

2

3

4

29

Zamfiriu

Rareş

Universitatea Transilvania –
Facultatea de MatematicăInformatică, Braşov

Alina

Universitatea Babeş Bolyai –
Facultatea de Ştiințe economice şi
gestiunea afacerilor - Cluj

Contabilitate

30

Zama

Informatică aplicată

Clasa a XII-a C
Diriginte prof. Georgescu Oana
Nr.
Crt.
1.

Numele

Prenumele

Centrul universitar

Facultatea

Atanasiu

Denisa

Universitatea Transilvania Braşov

2.

Băncilă

Laurențiu

Universitatea Transilvania Braşov

3.

Chicetu

Adrian

Universitatea Transilvania Braşov

4.

Codrescu

Ovidiu

Universitatea București

5.

Cojocariu

Sorina

Universitatea Transilvania Braşov

Facultatea de Medicină
Facultatea de Inginerie
Electrică și Știința
Calculatoarelor
Facultatea de Inginerie
Tehnologică şi
Management Industrial
Facultatea de
Electronică,
Telecomunicații și
Tehnologia Informației
Facultatea de Design de
Produs si Mediu

6.

Curta

Bogdan

University of Essex

Computer Science

7.
8.

Dăineanu
Feneșan

Alexandru
Sebastian

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj
King's College London

9.

Flore

Raul

Universitatea Transilvania Braşov

10.

Gabrielli

George

Universitatea Babeş-Bolyai

11.

Jugariu

Timotei

The Hague University, Olanda

12.

Kajcsa

Katica

Universitatea Transilvania Braşov

Informatică Engleză
Computer Science
Facultatea de Inginerie
Electrică și Știința
Calculatoarelor
Informatică în limba
engleză
The Hague University,
Olanda
Facultatea de Ştiinţe
Economice şi
Administrarea
Afacerilor

13.

Kapitany

Marian
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1

2

3

4

14.

Laslău

Beniamin

Universitatea Transilvania Braşov

15.

Marcu

Andreea

Universitatea Transilvania Braşov

16.

Marian

Octavian

Universitatea Transilvania, Braşov

17.

Măgurean

Mircea

Universitatea București

18.

Mereț

Virgil

Universitatea Transilvania, Braşov

19.

Mihalcea

Andreea

Universitatea Transilvania, Braşov

20.

Mihalcea

Raluca

Universitatea Transilvania, Braşov

21.

Mihalea

Mircea

University of Southampton, G400

22.

Naum

Andrei

Universitatea Transilvania, Braşov

23.

Nedelescu

Vlad

King's College London

24.

Prepeliță

Bogdan

Universitatea Transilvania, Braşov

25.

Prisecaru

Alexandra

Universitatea Transilvania, Braşov

26.

Rață

Ștefan

Academia de Studii Economice
Bucureşti

27.

Rădulescu

Silviu

Universitatea Transilvania, Braşov

135

5
Facultatea de Inginerie
Electrică și Știința
Calculatoarelor
Facultatea de Ştiinte
Economice şi
Administrarea
Afacerilor
Facultatea de
Matematică şi
Informatică
Facultatea de
Electronică,
Telecomunicații și
Tehnologia Informației
Facultatea de
Matematică şi
Informatică
Facultatea de
Matematică şi
Informatică
Facultatea de
Matematică şi
Informatică
University of
Southampton, G400
Facultatea de Inginerie
Tehnologică şi
Management Industrial
Computer Science
Facultatea de Inginerie
Electrică și Știința
Calculatoarelor
Facultatea de
Matematică şi
Informatică
Contabilitate şi
Informatică de Gestiune
Facultatea de Inginerie
Electrică și Știința
Calculatoarelor

1
28.

2
Sbera

3
Roxana

29.

Secărea

30.

Vrâncean

Theodor

Universitatea Transilvania, Braşov

31.

Zamfir

Răzvan

Universitatea Transilvania, Braşov

Marian

4
Universitatea Transilvania Braşov
Universitatea Transilvania, Braşov

5
Facultatea de Medicină
Facultatea de
Matematică şi
Informatică
Facultatea de
Matematică şi
Informatică
Facultatea de Inginerie
Electrică și Știința
Calculatoarelor

Clasa a XII-a D
Diriginte prof. Niţulescu Laura
Nr.
crt.

Numele

Prenumele

1

Andrei

AlexandraMaria

2

Ardelean

Răzvan-Mitel

3

Aruştei

Anca-Maria

4

Atanasiu

Oana-Mihaela

5

Badea

Bogdan-Eugen

6

Bănescu

Florina-Raluca

7

Chelemen

Codrut-Andrei

8

Chira

AlexandraDiana

9

Colac

Rareş-Adrian

10

Coltea

George

11

Cracana

Radu

12

Cristolovean

Diana

Centrul universitar

Facultatea

Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea Babeş
Bolyali Cluj-Napoca
Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea Babeş
Bolyali Cluj-Napoca
Universitatea Babeş
Bolyali Cluj-Napoca
Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea
Transilvania Braşov

Automatică şi informatică
aplicată
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Informatică aplicată
Relaţii internaţionale şi studii
europene
Informatică aplicată
Informatică în limba germană
Informatică aplicată
Facultatea de Ştiințe
economice
Informatică
Informatică aplicată
Tehnologia informaţiei
Informatică aplicată

1

2

3

13

Dumitru

Alex

14

Frîncu

Tudor

15

Funariu

Calin-Mihai

16

Leotescu

Vlăduţ-Nicolae

17

Luca

Ionuţ

18

Maca

GeorgeBogdan

19

Marinescu

Cătălin

20

Mereuţă

Lucian-Marius

21

Mirodonie

Ioana

22

Nica

Emilia

23

Osiceanu

Raoul-Adrian

24

Pătru

Eugen

25

Pepine

Ovidiu

26

Popa

Robert

27

Radu

Iulian-Mihai

28

Săcui

Denisa-Bianca

29

Soporan

Bianca-Ioana

30

Spătaru

DanielaGeorgiana

31

Veress

Bela

4
Universitatea Politehnică
Bucureşti
Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea Politehnică
Bucureşti
Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea Babeş
Bolyali Cluj-Napoca
Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea
Transilvania Braşov
University of Manchester
Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea Babeş
Bolyali Cluj-Napoca
Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea de Medicină
şi Farmacie Târgu Mureş
Universitatea
Transilvania Braşov
Universitatea
Transilvania Braşov
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5
Automatică şi calculatoare
Tehnologia informaţiei
Tehnologia informaţiei
Automatică şi calculatoare
Drept
Informatică în limba engleză
Calculatoare
Informatică
Automatică şi informatică
aplicată
Informatică în limba germană
Robotică
Computer Science
Informatică
Tehnologia informatiei
Informatică în limba engleză
Automatică şi informatică
aplicată
Medicină dentară
Informatică în limba germană
AR – Autovehicule rutiere

Clasa a XII-a E
Diriginte prof. Goran Constantin
Nr.
crt.

Numele

Prenumele

Universitate

1

Băilă

Alexandra
Roxana

Universitatea
Transilvania Brașov

2

Boldijar

Paul

Universitatea Babeș
Bolyai Cluj

3

Boriceanu

Anca Maria

Universitatea
Transilvania Brașov

4

Bunghiuz

Vlad
Cristian

Universitatea Babeș
Bolyai Cluj

5

Câmpulungeanu

Andreea
Daniela

Universitatea
Transilvania Brașov

6

Chivi

Roxana
Diana

7

Cobzac

Corina Ioana

Universitatea
Transilvania Brașov
Universitatea
Bucureşti

8

Csiki

Robert

Universitatea
Transilvania Brașov

Rafal

Universitatea
de ştiinţe agronomice
şi medicină veterinară
București

9

Domanski

10

Gâlcă Larisa

Gabriela

Universitatea
Transilvania Brașov

11

Gothard

Eduard

Universitatea
Transilvania Brașov

12

Gridean

Ionuț

Universitatea
Transilvania Brașov
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Facultate
Facultatea de inginerie electrică
și știința calculatoarelor
Tehnologia informației
Facultatea de matematică și
informatică
Informatică
Facultatea de inginerie electrică
și știința calculatoarelor
Automatică și informatică
aplicată
Facultatea de chimie și inginerie
chimică
Inginerie biochimică
Facultatea de alimentație și
turism
Inginerie și management în
industria turismului
Facultatea de medicină
Balneofiziokinetoterapie
Facultatea de Inginerie Mecanică
și Mecatronică, Mecatronică
Facultatea de matematică și
informatică
Informatică aplicată
Facultatea de horticultură
Horticultură
Facultatea de Ştiinţe econimice şi
administrarea afacerilor
Contabilitate și informatică de
gestiune
Facultatea de matematică și
informatică
Informatică
Facultatea de inginerie electrică
și știința calculatoarelor
Inginerie electronică și
telecomunicații

1

2

3

4
Universitatea
Transilvania Brașov

13

Grigoraș

Bogdan

14

Haruța

Alexandra
Ioana

Universitatea
Transilvania Brașov

15

Lupu

Tudor

Universitatea
Transilvania Brașov

16

Malec

Teodora

Universitatea
Transilvania Brașov

17

Mîndru

Ionuț
Alexandru

Universitatea
Transilvania Brașov

18

Negel

Alexandru

Universitatea
Transilvania Brașov

19

Părău

Oana Alina

Universitatea
Transilvania Brașov

20

Petrescu

Radu

Universitatea
Transilvania Brașov

21

Scânteie

Ana Bianca

Universitatea
Transilvania Brașov

22

Schiau

Remus

Universitatea
Transilvania Brașov

23

Scurtu

Paul

Universitatea
Transilvania Brașov

24

Stănuț

Radu

Universitatea
Politehnică București
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5
Facultatea de litere
Studii Americane
Facultatea de ştiinţe economice
şi administrarea afacerilor
Management
Facultatea de inginerie electrică
și știința calculatoarelor
Automatică și informatică
aplicată
Facultatea de inginerie electrică
și știința calculatoarelor
Automatică și informatică
aplicată
Facultatea de inginerie electrică
și știința calculatoarelor
Inginerie electronică și
telecomunicații
Facultatea de inginerie electrică
și știința calculatoarelor
Electrotehnică
Facultatea de matematică și
informatică
Informatică
Facultatea de inginerie electrică
și știința calculatoarelor
Automatică și informatică
aplicată
Facultatea de inginerie electrică
și știința calculatoarelor
Automatică și informatică
aplicată
Facultatea de ştiinţe economice
şi administrarea afacerilor
Marketing
Facultatea de inginerie
tehnologică și management
industrial
Tehnologia construcțiilor de
mașini
Facultatea de automatică și
calculatoare
Ingineria sistemelor de calcul

1

2

3

4

25

Radu

Ștefan

Universitatea
Transilvania Brașov

26

Rusu

Horea

Universitatea Tehnică
Cluj

27

Vitcovski

Andrei

Universitatea
Transilvania Brașov

28

Vlădărean

Mihail

Universitatea
Transilvania Brașov

29

Zgîmbău

Ștefan

Universitatea De
Medicină Târgu Mureș

5
Facultatea de inginerie electrică
și știința calculatoarelor
Inginerie electronică și
telecomunicații
Facultatea de mechanică
Robotică și Nanotehnologie
Facultatea de matematică și
informatică
Informatică
Facultatea de matematică și
informatică
Informatică aplicată
Medicină Dentară

Pe baza datelor de mai sus rezultă următoarea statistică:
Situaţia centralizată a admiterii la facultăţi, pe specializări
Prof. Comarnic Liliana
Facultate / Specializare
Automatică şi calculatoare
Automatică şi Informatică aplicată
Autovehicule Rutiere
Calculatoare
Computer Science
Construcţii aerospaţiale
Contabilitate
Contabilitate şi Informatică de gestiune
Design şi produs de mediu
Drept
Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Electrotehnică
Facultatea de litere, Studii Americane
Geografie, Metrologie-hidrologie
Horticultură
Informatică
Informatică aplicată
Informatică economică
Informatică în limba engleză
Informatică în limba germană
Informatică aplicată în limba germană
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Număr de
elevi admişi
2
14
3
1
4
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
15
12
2
6
2
9

1
Ingineria designului de produs în limba engleză
Ingineria jocurilor
Ingineria sistemelor de calcul
Inginerie Aerospatială-Navigaţie aeriană, în limba engleză
Inginerie biochimică
Inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor
Inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor în limba engleză
Inginerie electrica si stiinta calculatoarelor, Telecomunicatii
Inginerie electronică şi telecomunicaţii
Inginerie energetică
Inginerie mecanică
Inginerie medicală
Inginerie şi management în industria turismului
Inginerie tehnologică şi management industrial
Management
Management în limba engleză
Marketing
Matematică-Informatică
Mecatronică
Medicină
Medicină - Balneofiziokinetoterapie
Medicină - Laborator clinic
Medicină dentară
Planificarea şi amenajarea peisajului
Relaţii internaţionale şi studii europene
Robotică
Robotică şi Nanotehnologie
Ştiinţe economice
Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor
Ştiinţe economice, Finanţe Bănci
Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Tehnologia Informaţiei
Tehnologia jocurilor
University of Southampton, G400 (Computer Science)
The Hague University, Olanda
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2
1
1
1
1
1
7
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
8
2
2
1
1
2
1
1
1
1
3
2
1
1
5
1
1
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3. Evidenţa admiterii la liceu a absolvenţilor de gimnaziu
Media de admitere la Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” din Braşov a fost 9,25.
Clasa a VIII-a A
Prof. Comarnic Liliana
NR.
CRT.

NUMELE

PRENUMELE

MEDIA

LICEU, SPECIALIZARE

1

Andriescu

Mihai

9,41

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

2

Bianu

Ana

9,02

Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa”, Ştiinţe ale
Naturii

3

Bratoveanu

Vlad

9,73

Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, MatematicăInformatică

4

Chiculiţă

Mary - Lou Simona

9,80

Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, Ştiinţe ale
Naturii

5

Chirilă

Teodora - Ioana

9,60

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

6

Cimpoia

Alexandra Elena - Ana

9,72

Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, MatematicăInformatică

7

Ciocan

Dragoş

9,56

Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă”, Ştiinţe ale
Naturii

8

Comşa Fulga

Oana

9,83

Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, Ştiinţe
Sociale

9

Costache

Mircea - Dan

9,48

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

10

Creţu

David Alexandru

9,16

Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă”, Ştiinţe ale
Naturii

11

Creţu

Denisa Andreea

9,60

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

12

Cucută

Petru

9,38

Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă”, Ştiinţe ale
Naturii

13

Dănilă

Alexandra Maria

9,10

Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa”,
Matematică-Informatică
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14

Dîrstariu

Daria - Maria

9,83

Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, MatematicăInformatică

15

Filea

Andrei - Liviu

9,12

Colegiul „Emil Racoviţă”, MatematicăInformatică

16

Florea

Rebecca

9,73

Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă”, Ştiinţe ale
Naturii

17

Ileş

Andrei

9,02

Liceul „Andrei Mureşanu”, MatematicăInformatică

18

Iosif

Andrei - Florin

9,17

Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă”, Ştiinţe ale
Naturii

19

Leonte

Gabriela

9,62

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

20

Luca

Roberta Iuliana

9,68

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

21

Muraru

Lorette Daria

7,87

Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu”,
Turism şi alimentaţie

22

Olteanu

Andreea

9,60

Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, Ştiinţe
Sociale

23

Preda

Patricia

9,36

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

24

Radu

Andrei - Ioan

9,57

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

25

Sfinteş

Laurenţiu
Marian

26

Sîntea

Maria

9,63

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

27

Tătaru

Maria Magdalena

8,87

Colegiul „Emil Racoviţă”, MatematicăInformatică

28

Vasilcoiu

Ana - Maria

10

Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, MatematicăInformatică

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Dumitru
Stăniloaie”, Braşov
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Clasa a VIII-a B
Prof. Comarnic Liliana
NR.
CRT.

NUMELE

PRENUMELE

MEDIA

LICEU, SPECIALIZARE

1

Balint

Paul - Andrei

9,29

Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă”, Ştiinţe ale
Naturii

2

Băbău

Vanessa Ştefania

9,30

Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă”, Ştiinţe ale
Naturii

3

Bedo

Lukas

9,11

Colegiul „Emil Racoviţă”, MatematicăInformatică

4

Bogdan

Vasile - Teodor

9,45

Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă”,
Matematică-Informatică

5

Boţoman

Iulia - Adina

9,73

Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, MatematicăInformatică

6

Cofari

Horia Alexandru

9,12

Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa”,
Matematică-Informatică

7

Cojocaru

Rareş - Andrei

8,47

Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu”,
Comerţ

8

Coştiuc

Raul

8,15

Colegiul „Nicolae Titulescu”, Filologie

9

Creţu

Antonia - Maria

9,74

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

10

Daniş

Claudiu Andrei

9,27

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

11

Ene

Iris - Delia

9,78

Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, MatematicăInformatică

12

Filip

Victor
Alexandru

8,73

Colegiul „Emil Racoviţă”, Ştiinţe ale Naturii

13

Flueraş

Robert - Lucian

8,82

Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa”, Ştiinţe ale
Naturii

14

Gheorghina

Raisa - Cătălina

Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă”,
Matematică-Informatică

9,48
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15

Giroveanu

Radu - Iulian

9,45

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

16

Grăsune

Alexandru Mihai

9,31

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

17

Ivan

Andreea - Elena

9,47

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

18

Lamba

Ioana Alexandra

9,34

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

19

Malairos

Radu - Doru

9,37

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

20

Miu

Vlad - Ilie

9,26

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

21

Oancea

Casiana

9,84

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

22

Onescu

Iancu - Gabriel

9,79

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

23

Paştiu

Cătălin

9,61

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

24

Popescu

Dragoş Sebastian

8,11

Colegiul Naţional „Doamna Stanca”, Făgăraş,
Matematică-Informatică

25

Pungă

Flavius
Octavian

9,69

Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, MatematicăInformatică

26

Roth

Iness - Ioana

8,63

Liceul Teoretic „Johannes Honterus”, Filologie

27

Savu

Ana - Maria

9,48

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

28

Teodor

Dragoş Alexandru

9,65

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

29

Trett

Dragoş Constantin

9,26

Colegiul National de Informatică „Grigore
Moisil”, Matematică-Informatică

30

Ţiţei

Ana - Maria

9,24

Colegiul „Emil Racoviţă”, Ştiinţe ale Naturii

31

Radu

Octavian

8,79

Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa”, Ştiinţe ale
Naturii
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Pe baza datelor de mai sus rezultă următoarea statistică:
Situaţia centralizată a admiterii la liceu a absolvenţilor de gimnaziu
Prof. Comarnic Liliana
Liceul
Colegiul Național de
Informatică „Grigore
Moisil”
Colegiul Național „Andrei
Șaguna”
Colegiul Național „Andrei
Șaguna”
Colegiul Național „Andrei
Șaguna”
Colegiul Național „Dr. Ioan
Meșotă”
Colegiul Național „Dr. Ioan
Meșotă”
Colegiul „Emil Racoviță”
Colegiul „Emil Racoviță”
Liceul „Andrei Mureșanu”
Colegiul de Ştiinţe „Grigore
Antipa”
Colegiul de Ştiinţe „Grigore
Antipa”
Liceul Teoretic „Johannes
Honterus”
Colegiul Naţional Economic
„Andrei Bârseanu”
Colegiul Naţional Economic
„Andrei Bârseanu”
Colegiul „Nicolae Titulescu”
Colegiul Naţional „Doamna
Stanca”, Făgăraş
Seminarul Teologic Liceal
Ortodox „Dumitru
Stăniloaie”, Braşov

Specializarea

Număr de elevi

Matematică - Informatică

23

Matematică - Informatică

7

Științe ale Naturii

1

Științe Sociale

2

Matematică - Informatică

2

Științe ale Naturii

7

Matematică - Informatică
Științe ale Naturii
Matematică - Informatică

3
2
1

Matematică - Informatică

3

Științe ale Naturii

3

Filologie

1

Turism şi alimentaţie

1

Comerţ

1

Filologie

1

Matematică - Informatică

1

Teologie

1
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