Colegiul Naţional "Costache Negri" din Târgu Ocna
De La traditie La modernitate (1918-2018)
~~

'

ISBN PDF: 978-606-622-425-3
https://biblioteca-digitala.ro

O şcoală de tradiţie (prof. Carmen ANTOHE)
Scurt istoric al Colegiului Naţional „C. Negri"
Costache Negri
Constelatia valorilor
'
Să descoperim Colegiul Naţional „C. Negri"
Resurse materiale
Organigrama studiilor
Limba si, literatura română
Limba latină, limba rusă
Limba franceză
Limba engleză

3
4
14
18
32
33

34
35
36
37

38
39

Matematică

Fizică

Chimie
Biologie
Istorie
Geografie
Stiinte Socio-Umane
' '
Religie, Istoria religiilor
Educaţie plastică, Educaţie muzicală

Educaţie fizică şi
Informatică

Discipline tehnice
Ciclul gimnazial
Fosti Directori
'
Şefi de promoţie

DTP, design grafic şi copertă: CORNELIU STOICA
Director editorial: MARIA DOHOTARU
© Editura 11agic Print OneJti
Editură reamostută de Hini5terul E~ucaţiei Naţionale prin Con5iliul
Naponal al Cercetării ~liinţifite din lnvăţământul Superior (CNCSIS) Cod 345

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STOICA, CORNELIU
Colegiul Naţional ·costache Negri· din Tlrgu
Ocna, de la tradiţie la modernitate (1918-2018) I
Corneliu Stoica. - Ed. a 2-a, reviz. - Oneşti: Magic
Print, 2018
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-622-347-8

---------

sport

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
53

NOTA AUTORULUI
Autorul multumeste tuturor celor care i-au furnizat date si
' '
'
fotografii despre această şcoală, cu deosebire colegilor săi,
care, cu multă amabilitate, i-au pus la dispoziţie date despre
realizările disciplinelor de predare, cât 'i despre activităţile
extracurriculare desfăşurate în calitate de diriginţi. Mulţumiri
speciale dlui Vilică MUNTEANU, directorul Arhivelor Naţionale
Bacău, pentru furnizarea unor date din fondul arhivistic
"Liceul Industrial Târgu Ocna" Ji dlui Constantin TODIRlcA

COLEGIULNAŢIONALCOSTACltENEGRJ

https://biblioteca-digitala.ro

Activităti

'

educative

Reviste şcolare
Autori şi publicaţii
Biblioteca „Daniela (aurea"
Centrul de Informare si Documentare
'
Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică
Activităţi sportive
Resurse umane
Proiecte şi parteneriate
Schimburi scolare
'
Colegiul Naţional „C. Negri" şi
Comunitatea locală

54
58

59
60
61
62
64
66

67
68
70

(Tody) pentru fotografiile unor activităţi desfăşurate de
colegiu. Toate fotografiile aparţin autorului, cu excepţia
celor nominalizate. Lucrarea de faţă se dore,te o „carte
de vizită'' a unei şcoli centenare şi nu o monografie
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PLANUL DE SITUATIE
,
A COLEGIULUI NATIONAL
.COSTACHE NEGRI"
,
nainte de 1832, în oraşul Târgu Ocna n-au existat şcoli
organizate de stat'. În această situaţie familiile boiereşti
au recurs la aducerea unor dascăli străini în vederea
instruirii copiilor lor. La Mănăstirea "Răducanu" functiona o
şcoală în limba greacă care pregătea viitorii dascăli. Î~ 1830,
familiile din Târgu Ocna au adus „pe a lor cheltuială dascăli
greci". În acest an au luat fiinţă două şcoli greceşti în oraş,
dintre care una era condusă de lany Efstatiadis2• Câţiva ani
mai târziu s-a organizat şi o şcoală condusă de un dascăl
francez, Leon Pary3, pentru ca în 1846 să fie amintiţi doi
profesori francezi 4• Familiile boiereşti din oraş vorbeau
curent limba franceză şi îşi trimiteau copiii să studieze în
Franţa. După numai doi ani, guvernul Moldovei a înfiinţat o
şcoală armenească, alături de cele create la Botoşani,
Roman, Focşani, urmare a numărului mare de negustori
armeni existenţi în oraş în acea perioadă • Dar în oraş erau şi
categorii sociale care solicitau, pe bună dreptate, organizarea învăţământului în limba română. Insistenţele acestor
categorii sociale (negustori, meseriaşi, lucrători ai salinei,
liber profesionişti) au făcut ca în anul şcolar 1836--1837 să
funcţioneze două şcoli particulare româneşti, una condusă
de dascălul Diamandi, frecventată de 39 elevi, a doua în
frunte cu dascălul Nicolae, care avea 51 de elevi1• Dacă între
anii 1830-1840 învăţământul din Târgu Ocna începuse să se
dezvolte sub forma şcolilor particulare cu limbile de predare
greacă, franceză şi română, în deceniul al cincilea, obştea
A.

I
•
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va cere Epitropiei învăţiturilor publice înfiinţarea
unei şcoli publice în oraş • Până la legea instrucţiunii publice
(5 decembrie 1864), din timpul domniei lui Al. I. Cuza, la Târgu
Ocna s-au înfiinţat două şcoli publice, una de băieţi, în 1845,
şi a doua, de fete, în 1858. Până la sfârşitul secolului al XIX-iea
au mai apărut două şcoli. Statistica din 1891 înregistra trei
şcoli primare de băieţi şi una de fete, care erau frecventate

dintr-un total de 800 de copii de vârstă
cu 3 clase si 5 belferii
(case în care învăţ~u evreii)'. Legile învăţământul~i din 1893
şi 1896, dar şi legea pentru facerea clădirilor şcolare si
înfiinţarea Casei Scoalelor din 1896, vor contribui substanti~I
la dezvoltarea Învăţământului. La 1899, primarul Lu.pu
Crupenschi face o analiză completă a situatiei instructiei
publice locale, care se va păstra, în linii gen~rale, până' la
Primul Război Mondial. Oraşul avea 4şcoli primare, din care 2
pentru băieţi, cu câte 4 clase şi 4 domni institutori şi 2de fete,
una cu 4 clase şi 4 doamne institutoare şi una cu 2 clase si
două doamne institutoare şi o şcoală profesională'. Trei sc~li
aveau localuri proprii, două de băieţi şi una de fete, iar' alte
două funcţionau în localuri închiriate. Dintr-un total de 1205
elevi de vârstă şcolară urmau cursurile şcolii primare doar
722 de elevi, circa 60%. „Corpul nostru didactic, am constatat
în diferite ocasiuni cu deosebită plăcere - sublinia în
raportul său primarul Lupu Crupenschi - că îsi face foarte
conştiincios şi cu prisosinţă datoria", iniţiin'd acţiuni de
strângere de fonduri suplimentare prin acţiuni artistice care

o Şcoala Primari Nr. 1 de BlilJi .Gr. Ghica·. Aspect din timpul unei ore de

O Şcoala Primari Nr. 1 de Fete. Aspactdin timpul orelor (1925)

de 281

băieţi şi 174fete

şcolară. Mai erau o scoală armenească

O Şcoala Primari Nr. 1 de Blieţi .Gr. Ghica·. Diltrusl în timpul Primului
Rizboi Mondial ,i reconstruitiîn anii 19Z4-1926(20171
oraşului

1

curs(19Z5)
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O Clidiraa Şcolii Primare da Fata Nr. 1(1918)

publicului". Primăria îşi propunea
unei şcoli cu două clase la Vâlcele si a unui
gimnaziu, care era un „desiderat• exprimat „î~ diferite
ocasiuni de către mulţi din concetăţeni" • Cu excepţia
gimnaziului, mare parte din propuneri vor fi realizate în anii
au atras

„admiraţia

înfiinţarea

10

următori.

Şcoala Primari Nr. 2 de B.iiieţi (astizi, anexa 2 a Colegiului
Naţional .Costache Negri·. Cl.iidire ridicati în 1893 (2008).

O
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Casa

Şcoalalor

administra fondul aConstans Dimonisi1°,
prin testament de către fostul primar Constantin
Dimonisie, pentru aajutorarea unor copii săracr 11 • Importanţa fondului a crescut mult după Primul Război Mondial,
când mulţi copii rămaşi orfani de război au fost susţinuţi
financiar pentru a urma cursurile gimnaziale. Deşi înfiinţată la
sfârşitul secolului al XIX-iea (1898), elevii Şcolii Inferioare de
Meserii din Târgu Ocna expun la Expoziţia Jubiliari din 1906,
organizată în Bucureşti, lucrări de lemnărie, rotărie,
12
lăcătuşerie şi fierărie • La cumpăna veacurilor XIX-XX,
învăţământul din Târgu Ocna a făcut paşi importanţi, calitatea
procesului educativ fiind tot mai evidentă.
lăsat

'gunnaziul aJţJ,,&iluz ,,
(1918-1945)
bia spre sfârşitul Primului Război Mondial, în anul
1918, se organizează primul gimnaziu de băieţi în
oraş. Cele mai vechi licee pe care le puteau urma
tinerii din oras erau cele de la Piatra Neamt (1859), Bacău
(1867) sau Ro~an (1872) 13• Erau şi tineri pe ~are părinţii cu
stare ii trimiteau să frecventeze liceele din oraşele Focşani,
laşi, Bucureşti, Braşov, sau chiar în străinătate, la Paris.
Pentru pregătirea viitorilor învăţători şi institutori afuncţionat
pentru scurt timp, în anul şcolar 1917-1918, o Şcoală
Pregătitoare la Oneşti, care, la 1octombrie1919, s-a contopit
cu cele din Gârleni si Hemeiusi formând Scoala Normali da
Învăţători din Bacă~ 14• Aceste~ sunt câte~a sumare aprecieri
privitoare la evoluţia învăţământului local în perioada
modernă. Primul Război Mondial nu se sfârşise încă, dar unii
locuitori ai oraşului se gândeau deja la viitorul copiilor lor.
Dorinţa de înfiinţare a unui gimnaziu data de pe la 1899, când
primarul Lupu Crupenschi îşi manifestase interesul pentru

A

O Frumoasa 'i impozanta caii a fDllului primar Gheorghe Borisov,
1890 de citre un arhitect austriac, va fi, de-a lungul timpului,
sediul mai multor inltitujii locale.
ln aceasti casii au functionat pe rlnd: Primirii (1!1119-1912), comandamentul unei divizii raminlfli 11917), Gimnaziul .Dituz• 11919-1929),
sediul percepţiei financiare locale 'i al unei cooperaţii a micilor
praducitori ldupi 1950).
construită în
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O Clidirea în cara a lunefionBI Gimnaziul da
Teoretic timp de trei decenii (1933-1963)(19581

Biiaţi

.Di111z· 'i Liceul

realizarea unui asemenea proiect15• Din păcate, din diferite
motive, proiectul nu a putut fi realizat până în toamna anului
1918, când un grup de cetăţeni ai oraşului, sprijiniţi de
bătrânul comerciant Dumitru Danali, insistă pe lângă Ministerul lnvăţământului, pe atunci cu sediul la laşi, pentru înfiinţarea unui gimnaziu în localitate. El urma să se numească
„Gimnaziul de Băieţi Oituz în amintirea luptelor purtate în
această zonă. La 5septembrie 1921 se înfiinţează şi Gimnaziul
de Fete, cu 3clase.
În cei 100 de ani de existenţă, şcoala a trecut prin mai multe
0

,

organizări:

1. Gimnaziul de băieţi extrabugetar(22 sept.-31 dec. 1918);
2.Gimnaziuldabăiaţibugatar(1 ian.1919-31 dec.1930);
3. Gimnaziul mixtbugatar(1 ian.1931-31 aug.1931);
4. Gimnaziul axtrabugetar(1sept.1931-31aug.1938);
5.Gimnaziulmixtbugatar(1sept1938-31 aug.1941);
6. Gimnaziul cu clasele li-IV în lichidare şi clasa l-a
comerciali(1sept1941-31 aug.19421;

1933, se mută în local propriu (pe strada Neculai Arbănas) si

funcţionează aici până în anul 1963, când se mută înt~-u·n

o Vechea clldirea a Gimnaziului .Oituz• utlzi. Anexa Şcolii r.1 (Z017l.
În aceasti clidire a funqionat gimnaziul pini în anul 1963..

local nou (azi Colegiul Naţional „Costache Negrr)11• În 1920
s-a înfiinţat şi Şcoala Secundari de Fete, care afunctionatîn
acelaşi local şi cu aceeaşi profesori ca şi Gimnaziul d~ Biieti
„Oituz•. Cele două şcoli au activat cu patru clase, cu venit
extrabugetar, clasele echivalând cu cursul inferior al liceului,
sau cu actualele clase gimnaziale (V-VIII). Cele două scaii
înfiinţate nu primeau niciun ajutor financiar din p~rtea
statutului. Directoarea Gimnaziului de Fete, profesoara Alina
Dulcescu, scria în anuarul şcolii apărutîn 1923: „Era de luptat
pe toate căile, erau de suportat necesităti materiale. Din
taxele impuse elevelor, destul de moderate, 'pe lângă care se
mai acordau şi scutiri pentru elevele lipsite de mijloace, se
achitau salariile profesorilor şi personalului administrativ,
chiria, încălzitul, cheltuieli pentru şcoală" '. La Târgu Ocna, în
clădiri în~chiriate, băieţii învăţau dimineaţa, iar fetele după
amiaza. ln cele două şcoli predau aceeaşi profesori şi se
studiau aceleaşi discipline. Ele funcţionau separat din cauza
legii care interzicea şcolile mixte. Printre primii profesori ai
1

7.Gimnaziulteoreticmixt(l sept 1942-31 aug.1945);
8. Gimnaziu teoretic mixt •i clase liceale extra-bugetare (1
sept. 1945-31mart.1946);
9. Liceu mixtcudouisecţii (1 apr.1946-31aug.1948);
10.Şcoalamedie(l sept.1948-1 sept.1949);
11. Liceul teoretic real-umanist (1sept.1949-31aug.19771;
12. Liceul industrial(l sept. 1977-31aug.1990);
13.Grupulfcolar(l sept.1990-31 aug.1991);
14. Liceu Iteoretic (1sept.1991-31aug.2001 );
15. Colegiu Naţional (din 1sept2001 )11 •
Această unitate de învăţământ şi-a păstrat statutul de
gimnaziu până în toamna lui 1945, când i se adaugă si clase
de liceu, evoluând, cu unele sincope datorate ev~lutiilor
politice, ca liceu teoretic şi în ultimii ani colegiu naţional.·
Gimnaziul de Băieţi „Oituz'" a funcţionat, până în 1921, într-o
casă particulară (situată pe strada TudorVladimirescu),8 ani
în Casa Borisov (1921-1929) şi 4 ani într-o clădire de pe
strada C. Negri (în apropierea Bisericii nSfinţii Voievozi"). În

o Elevi 'i profesori ai Gimnaziului de Bli8Ji .Dituz"' 119201.

https://biblioteca-digitala.ro

o Profesori da la Gimnaziul da Biieţi .Oituz• 11922).
Gimnaziului de Băieţi „Oituz" amintim pe Gavril Holban,
Preot dr. Neculai Comănescu, Ion Jovianu, Stefan Sandu
Alexandru Gheorghiu, Alexandru Mold.oveanu , Io~
Bălănescu, Alina Dulcescu, pictorul Stavru Tarasov, M.
Vulcănescu, Constantin Pohrib, Ion Dobrescu, preot N.
Atanasiu, preot Neculai Tudorache,Aurelian Maxim ~. Primul
director al Gimnaziului da Băiaţi „Oituz" a fost preotul dr.
1

O Gimnai.iul de Fete. Serbare ,colari (19281
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valoroasă,

care cuprindea 3.840 de titluri şi avea 574 elevi
cititori în 1938. Astăzi, colegiul are o modernă bibliotecă, cu
un fond de carte de aproape 25.000de cărţi. Nu putem încheia
acest scurt istoric despre Gimnaziul Taoratic Mixt „Oituz•
fără a aminti şi activităţile şcolare: serbările de sfârşit de an
şcolar, şezătorile literar-artistice, faimoasele coruri organizate de profesorul Alexandru Gheorghiu, manifestările
comemorative din ziua de .ÎnălţareH şi 7 august în cinstea
eroilor de la Oituz, Coşna şi Cireşoaia, la care participau toţi
locuitorii oraşului. Între numeroşii elevi absolvenţi ai
Gimnaziului Teoretic Mixt „Oituz·, amintim pe viceamiralul
Grigore Marteş, prof. dr. doc. Gheorghe Zamfir (medicină),
prof. univ. dr. Mihail Botez (matematică) şi pictorul Vasile
Melica. Despre viaţa de elev al gimnaziului „Oituz• a scris
prof. dr. doc. Gheorghe Zamfir în volumul autobiografic Din
viaţa unui medic nonagenar. Avataruri fi împliniri (Editura
Grigore T. Popa, laşi, 2004)în care evocă figurile unor dascăli
de mare ţinută profesională şi morală, implicaţi nu doar în
activitatea şcolii ci şi a comunităţii locale.
O Profesori 'i alava ala Gimnaziului da Fete în vremea în care sa
învăţa în Casa Borisov (1926).

Neculai Comănescu. În acelaşi local şi cu aceeaşi profesori,
dar în schimbul de după-amiază, funcţiona şi Gimnaziul da
Fata. Numărul elevilor care au frecventat gimnaziul a variat
în timp, de la 60 de elevi în 1918, la 223 băieţi şi 34 de fete în
1923, la 151 de elevi în 1937 (82 de băieti si 52 de fete) si 141
elevi în 1942 (89de băieţi şi 59 de fete). Î~tr:un deceniu, 1°9381948, şcoala afost frecventată de 2.498 de elevi 21• Ponderea o
aveau elevii din mediul urban, fiii de funcţionari, negustori şi
industriaşi. Până în 1945 a fost singurul gimnaziu, iar între
1945-1948, şi singurul liceu de pe Valea Trotuşului şi de
aceea, în această ultimă perioadă, i se subordonase Gimnaziile unice din Agăş, Dărmăneşti, Grozeşti, Moineşti şi
Oneşti. Gimnaziul Teoretic Mixt .Oituz· a avut şi o bibliotecă

O Gimnaziul de Fete .Dituz·. Eleve 'i profesori la sf.ll!'filul anului
,colar (19261

gjceutg-emeW

l[)

D

O Gimnaziul .Oituz·. Elevi 'i eleva la lfil'fit da an ,colar
(1926}
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(1945-1911)
in septembrie 1945 se înfiinţează primele clase de

liceu. Din 1963 până în 1972, timp de un deceniu,
liceul aînglobat şi Şcoala generali nr. 2, funcţionând
cu clasele I-XI (XII). Dacă vechiul local, cu 9 clase, devenise
neîncăpător, actualul local, inaugurat în ianuarie 1963, avea
17 săli de clasă, două laboratoare (de fizică şi chimiei,
cabinet medical, bibliotecii, sală de sport, şi încălzire
centrală. Alte 6 săli de clasă funcţionau în clădirea anexă,
care aparţinea Şcolii generale Nr. 2, care îl avea ca director,
în acea perioadă, pe profesorul Dumitru Varodin. Liceul mai
avea un internat cu două cămine, de băieţi şi de fete, şi o
cantină cu o capacitate de 110 locuri. Din 1949 până în 1977,
Liceul Teoretic a functionat cu doua secţii: reală şi umană, iar
din 1956 se ţin şi cursuri serale. Este perioada când vor pleca

O Lingi vechaa clădire 1 fostului Gimnaziu .Oituz•, în 1977, s-1

inaugurat modemul local al Şcolii generale Nr. 1.
să

se afirme în viaţa ştiinJifică şi culturală naţională, dar şi
tineri. li vom regăsi ca ofiţeri superiori
(colonei, generali), avocaţi, magistraţi, arhitecţi, farmacişti,
geologi, ingineri, matematicieni, poeţi, prozatori, profesori
universitari şi de liceu peste tot în ţară. Amintim, fără
pretenţia de a înregistra toate personalităţile, extrem de
numeroase pentru un liceu de provincie, pe arhitectul Liviu
Ioan Benea, matematicianul Dumitru Motreanu (Universitatea din Perpignan, Franţa). pictorul Neculai Hilohi, poeţii,
scriitorii sau criticii literari: Mihai Drăgan, Gheorghe
Drăgan, Gelu Ionescu, Mihai Stănescu (Michel Stanesco,
Universitatea „Marc Bloch· din Strasbourg, Franţa),
Dumitru Radu, Daniela Caurea, Dan Sandu, politologul
Gheorghe Sprinţeroiu, sociologul Ion Boboc, actorul Sandu
Simionică, profesorii universitari Florentina Visan (fostă
Florentina Usturoi, Universitatea Bucureşti) şi An~ Bal (fostă
Ana Brişan,ASE Bucureşti). geologul Mihaela Melinte (fostă

Mihaela Dobrinescu). inventatorul Ioan Alexandru Sorin
Harabagiu, istoricii Dumitru Şandru, Constantin Iordan,
Corneliu Stoica şi mulţi alţii21 • Până în anul 1977, liceul teoretic
afuncţionat cu 16 clase, elevii urmând cele două profiluri: real
şi uman. Remarcabil era procentul absolvenţilor care intrau
prin concurs în învăţământul superior. În deceniile 6 şi 7 a
secolului trecut, liceul din Târgu Ocna era considerat între
primele trei licee din judeţul Bacău ca performanţă şcolară şi
era prezent la toate concursurile de la nivel judeţean,
olimpiade şi concursuri tematice, dar şi la competiţiile
sportive pe care le-a dominat o anumită perioadă. În scoală
funcţiona un cenaclu literar, Incertitudini solare, car~ edita
revista Trotuşul, într-o perioadă istorică în care cenzura
funcţiona. Viaţa culturală era animată prin concursurile şi
spectacolele în care elevii liceului erau protagonişti. În ciuda
unei discipline exigente, viaţa cotidiană a liceanului era una
bogată în evenimente. Bilanţul general pentru această
perioadă din istoria şcolii este unul remarcabil.

europeană, mulţi

O Promoţia 1970. În primul rând, profesorii Mihai Samson 'i Maria
Zapodaanu, iar în mijloc 'i plan depărtat profesorii Lau Badiu 'i
Ştefan Pelin.

Y1ceul5/KW!tiol
(1911-1990)

O Biblioteca liceului. Aspect din timpul unei ,edinţe a cenaclului
literar .Incertitudini solare· {1968).
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A.Intre 1977şi1990, liceul devine industrial, cu profil minier
la început (1977-1979), apoi petrolier (1979-19901,
pregătind elevii în specializări tehnice puţin cerute de
profilul economic al zonei 22• Este perioada cu cele mai
numeroase promoţii de elevi, cu efective de clase mărite
(peste 4{) de elevi de clasă), cu ateliere pentru pregătire
tehnică (actuala clădire anexă 2), cu săptămâni de practică
agricolă la începutul fiecărui an şcolar, cu internate pentru
elevii veniţi din zone mai îndepărtate şi cu multe alte aspecte
caracteristice învăţământului din epoca ceauşistă. În
perioada 1986-1990, liceul industrial funcţiona cu circa 50 de
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in anul 1992, şcoala redevine liceu teoretic, statut
care l-a consacrat decenii de-a rândul printre cele
mai cunoscute licee din judeţul Bacău. Elevii puteau
urma profilul real, cu specializările: matematică-fizică,
informatică, chimie-biologie şi profilul uman cu specializările: filologie, limbi străine şi istorie-ştiinţe sociale. Pentru
scurte perioade de timp au mai funcţionat câte o clasă de
postliceală: Contabilitate (1994-1997), Birotică (19951 şi de
Vameşi (1999), iar din 1997 s-au desfiinţat clasele de seral.
Şcoala şi-a recăpătat treptat locul de şcoală de tradiţie, cu
rezultate foarte bune la concursurile şcolare şi la bacalaureat, careîiva permite să câştige un nou statut.

D

clase, având peste 1100 de elevi, care urmau 7 profiluri de
calificare în meserii din domeniul petrolier. Între anii 1986-1989 a funcţionat şi Şcoala Profesionali, cu 6 clase şi pentru
scurttimp, 1980-1982, şi Şcoala de Maiştri. Pentru creşterea
calitativii a pregătirii elevilor s-au amenajat cabinete şi
laboratoare de matematică, fizică, chimie, biologie, limba
română, limbi străine, istorie, ştiinţe sociale, studiul materialelor, foraj şi mecanică. Efectivele mărite, numărul mare
de clase, cu desfăşurarea orelor în trei schimburi, de luni
până sâmbăta, cu activităţi culturale duminica, cu indicaţii
„preţioase" de la centru, au făcut calendarul profesorilor
greu de acceptat. Rămânea, în ciuda unor dificultăţi datorate
profilului sau industrial, una dintre şcolile bune ale judeţului
Bacău, cu numeroşi elevi premiaţi în concursurile şcolare
sau în competiţiile sportive la nivel judeţean şi naţional, cu
multe realizări culturale meritorii.

O Liceul în anii regimului comunist. cind a funcţionat ca liceu teoretic,
apoi industrial (1985).

!lJe la 'ffe.pd <)co/az;
la f/JauJ qeotebi;

l[)

0990-1992)

upl 1990, se depun eforturi susţinute de revenire la
vechiul statut de liceu teoretic. Dupa o scurtă
perioadă în care a funcţionat ca grup şcolar (19901992), în care nu s-au înregistrat rezultate notabile, dorinţa
revenirii la tradiţia anterioară va fi realizată. Demersurile
susţinute de un grup de profesori ai şcolii, sprijiniţi de către
părinţi, pe lângă Ministerul Învăţământului, au determinat
schimbarea profilului, din industria Iîn teoretic.

D
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O Una dintre numeroasele promoţii de dupi anul 2000. Dintre
profesori: Lucian Corocea (diriginte). Viorica Raţă, Mircea
Popescu, Corneliu Stoica.

&giol O'Vo/imal
,, 6»tOcRe O'Vţ9ti ,,
frli11200U
a o recunoaştere a prestigiului dobândit în lunga sa
existenţă, liceul a devenit colegiu naţional din 1
septembrie 2001, după ce, în 1993, îsi luase numele,
după patronul spiritual al oraşului, de nCostache Negri". În
ultimii ani, colegiul şi-a modernizat baza materială prin
construirea unei moderne săli de sport, prin restaurarea
celei mai vechi clădiri şcolare de pe Valea Trotuşului
construite în timpul lui Spiru Haret (1893), prin amenajarea
vechilor ateliere în moderne laboratoare de fizică, biologie,
chimie, bibliotecă şi un Centru de Documentare şi Informare,
printre cele mai dotate din judeţul Bacău. Colegiul dispune
astăzi de 30 de săli de clasă, 3 laboratoare moderne de fizică,
chimie şi biologie, 3 laboratoare de informatică, Centrul de
Documentare şi Informare, Biblioteca „Daniela Caurea", cu
un fond de circa 25.000 de cărţi, computere cu acces la
internet sală de sport, care asigură condiţii optime de studiu

C

O .Robacii• primesc cansacrarea de adevăl'llfi .CeNegri"i•
C"llB:i:=111=-„=m;;p;;;;:;i;i

O Satisfaqie, dar 'i responsabilitatea viitaarelor examene

pentru cele 28 de clase, cu 720 de elevi, şi cei 45 de profesori
titulari ai colegiului. De-a lungul timpului, liceul afost condus
de directori care s-au preocupat de administrarea şi îmbună
tăţirea calităţii procesului de învăţământ din şcoală, unii în
condiţiile restrictive ale regimului comunist (Mircea
Adameşteanu, Nicolae Cosma, Dan Protopopescu, Felicia
Constantinescu, Emilia Goga, Ion Bălcuş, Jan Harapu,
Tănase Nejneru, Nicolae Blăgoi, Ioan Popa, Dumitru
Zgăvârdici, Eugeniu Ţârlea, Aurel Zotta, Elena Dumachi,
Dumitru Varodin, Mihai Samson, Gheorghe Raţii, Vologhiţii
Roşca, Gheorghe Capătă), aijii răspunzând provocărilor perioadei de tranziţie şi noilor cerinţe educaţionale după
integrarea României în Uniunea Europeană (Maria Mateciuc,
între 1990-1998, T~eodora Şotcan, între 1998-2012) şi Carmen
Antohe (din 2013). ln ultimul deceniu, colegiul a cunoscut cele

O FmlivibdB• de premiere de la lfil'fitul anului ,cular, prilej de emll!i• 'i
bucurie
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O După .mBl'fUI absalvenţilar•, unnalll.i Bacalaurealul.„

mai mari realizări în privinţa modernizării bazei sale materiale. De-a lungul timpului liceul din Târgu Ocna s-a afirmat şi
prin valenţele sale culturale. Din 1967 până astăzi au apărut6
reviste şcolare: Revista noastră (1953), Trotuşul (1967-1973),
Adolescenţa (1998--2000), Negru pa alb (2002- 20031, Paşi
spreviitor(2008) şi CaNadava (din 2013), au activat cenacluri
literare (Incertitudini solare, Alfa) şi şi-au desfăşurat activitatea numeroase cercuri pe materii. Colegiul a fost vizitat de
personalităţi ale vieţii politice şi culturale (Principele Radu al
României, Cristian Pârvulescu, Ion Toderaşcu, Ion Solcanu,

O Întilnire amoJionantl dupl 10 ani da la absolvirea ~olii (pramatia 1993).
Dintre profHOri: Liviu Stin111cu, Neculai Ciorbă, Liliana Lupu, Maria
Mateciuc, Viorica Radu, Corneliu Stoica, Theodor• Şotcan(diractorl
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Ion Pânzaru, Ioan Dănilă, Mihai şi Gheorghe Drăgan, Mihai
Neculai Barabaşa ş.a.) în calitate de invitaţi,
membrii ai comisiilor pentru obţinerea gradului I în învăţă
mânt sau foşti absolvenţi ai şcolii. Elevii au participat la
activităţi culturale de prestigiu (Zilele Culturii Călinesciene,
Oneşti, Ziua Eroilor şi Ziua Vânătorilor de Munte, Târgu Ocna
ş.a.), având ocazia să cunoască numeroase personalităţi
(Nicolae Manolescu, Mircea Cărtărescu, Nicolae Breban,
Constantin Ciopraga ş.a.). De menţionat schimburile şcolare,
în anii 1992-1993, ai acestei şcoli cu prestigiosul liceu
„Augusta Bartholdi'" din Calmar, Franţa (prof. coord. D. M.
Gerea şi Claude Sutter), ca şi colaborarea cu Biblioteca
Municipală din Colmar (profesor C. Stoica şi conservator
general Francis Gueth). Liceul a mai realizat şi alte schimburi
şcolare, în anii următori, cu un colegiu de lângă Londra,
Ma rea Britanie (prof. coord. L. Bejenaru), în 1994-1995, sau în
regiunea Vendee, Franţa (A. Rugină), în 2007. După 2015,
schimburile de experienţă cu alte şcoli s-au orientat spre
Republica Moldova, cu Liceul Teoretic .Alexei Mateevici'"
din Cricova (prof. coord. M. Docan şi F. Pop), iar în 2017, cu
Liceul Teoretic .Mihai Eminescu" din Edineţ (prof. coord. C.
Antohe şi M. Mihăilă).Numeroasele premii obţinute de elevii
colegiului, an de an, la diversele concursuri şcolare, activităţile extracurriculare de o mare diversitate, implicarea
elevilor şi profesorilor în unele proiecte ale comunităţii
locale au păstrat prestigiul şcolii în aceşti ani. Colegiul
Naţional „Costache Negri· din Târgu Ocna, care va sărbă
tori, anul acesta, un secol de existenţă, depune eforturi susţi
nute de a păstra prestigiul dobândit, într-o perioadă atât de
lungă de timp, prin competenţa corpului său profesoral şi
traseele profesionale remarcabile ale absolvenţilor săi.
Cartea este un omagiu adus, în egală măsură, profesorilor şi
elevilor acestei prestigioase şcoli.
Stănescu,
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1 Pentru întreaga evoluţie a învăţăm9.ntului din oraşul T3rgu Ocna până în
1918 vezi Corneliu Stoica, Istoria ilustrată a ors,ului Tlrgu Ocna, Din cele
mai vechi timpuri plnă la 1918, Ed~ia a 2-a, reviizută şi completată, Oneşti,
Editura Magic Print, 2009, p. 103-111. Istoricul acestui colegiu afost publicat
de Corneliu Stoica, Colegiul Naţional .Costache Negri' Tirgu Ocna, în
.Variante•,anulVlll,nr. 16, Bacău,2010,p. 50--55.
2. Dumitru Zaharia, Unele date cu privire la Tnceputurile Tnvăţămlntului Tn
oraşu/Tg. Ocna.în .Carpica·. V, 1972,p. 212.
31bidem.
4 N. Iorga, Histoire de renseignement en pays roumains, Bucarest. 1932, p.
224--225.
5HAlbina Româneascr,XX, 1848, p.397-B.
6 V. A. Urechia, Istoria şcoalelor de la 1800-1864, voi. I, B ucureşti, 1892, p.
371; vezi şi Dumitru Za haria, op. cit, p. 212.
7 Ibidem, p. 213.
8 Ortensia Re coviţii, Dicţionar geografic aljudeţului Bacău, Buc u reşti, 1895,
p. 544-545; idem, Oraşul Târgul-Ocna, în Revista Societă~i • Tinerimea
românr,Xlll, 1895,p. 93.
9Budget1899--1900, 4 apr., p. 5(Arhiva Primăriei oraşului Târgu Ocna).
10 Ibidem. În 1905, conducerea şcolilor din oraş ara următoarea: institutor N.
Gh. Pllrcllabu, director la Şcoala Nr. 1 da Blieţi; Preot V. Diaconescu,
director la Şcoala Nr. 2 de Biiieţi; institutoare Maria Ţilensc h i, directoare la
Şcoala Nr. 1 de Fete; institutoare Profira N. lordăchesc u, directoare la
Şcoala Nr. 2de Fete. Vezi Anuar 1905.
11 Ibidem, p. 6.
12 Elena Ungureanu, Şcoala primară băcăuană pAnă la primul război
mondial, în HActa Bacoviensia·, 111, 2008, p. 156; vezi şi Teodor Siindulescu,
Monografia Tlrgului Ocna, manuscris, cca 1965, pagina~e nenumerotatl.
13 Ibidem, p. 160. Vezi şi Catalogu/ lucrărilor expuse la Expoziţia Jubiliară din
19tli, Bucu reşti, 1906, p. 181, 183.
14 Tndrumător în Arhivele Statului judeţul Bacău, voi. 11, Bucu reşti, 1989, p.
436-437, p.39.
151bidam, p.41
16 Îndrumător în Arhivele Statului judeţul Bacău, voi. li, p. 436-437; vezi
Arhivele Naţionale Baciu, fond UceulindustrialTg. Ocna, care conţine 178
dosare din anii 1922-1949. După 1954, activitatea liceului poate fi urmărită în
arhiva păstratăîn cadrul unită~i şcolare.
17Teodor Săndulescu, op. cit; 18. Ibidem; 19 Ibidem.
20 ÎndrumltorTnArhivele Statuluijudeţul Bacău, voi. II, p. 38, 436.
21 Corneliu Stoica, op. cit, sub voce.
22 Enciclopedia judeţului Baciu, coord. Emilian Drehuţii, Bacău, Editura
Agora,2007,p.154--155;vezişi Ediţia a ll-a,2008, p.118.
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SCURTĂ
BIOGRAFIE
ostache Negri, om politic, diplomat şi scriitor,
s-a născut la laşi, în luna martie 1812. A fost fiul
lui Petrache Negre, agă, şi al Smarandei (n.
Daniei). A mai avut încă 5 fraţi: Catinca, Maria (Evghenia,
după intrarea în cinul monahal), Elena, Zamfira şi Zulnia.
Familia Negre era descendentă din Mavrodi Apostol
grecul, stabilitîn Moldova pe timpul lui Vasile Lupu.
Copilăria şi-a petrecut-o la Bârlad, moşia Blânzi, Tecuci şi
Focpni.
ln 1819, Smaranda Negre, împreună cu fiul ei Costache,

C

vizitează Slănicul.
Moartea tatălui său,

O Costache Negri în anii tinereţii (1842),
marcat de călătoriile sale în apusul Europei.
Desen de C. Sauchacz
Biblioteca Academiei Române. Cabinetul de stampe

în 1823, a fost o grea lovitură pentru
familia atât de numeroasă. Lui Negri, singurul băiat al
părinţilor, îi reveni moşia Mânjina şi case la Galaţi şi
Bârlad. Familia sa se va muta la laşi. Negri a studiat cu
dascălul Joseph Frantz Gall, franceza şi germana, apoi la
un pension din laşi.
Un sprijin important va căpăta Smaranda Negre din
partea lui Costache Conachi, cu care se va căsători în 1828
şi vor avea şi o fată, pe Ecaterina-Cocuţa.
Negri va continua studiile, în 1828, la pensionul lui Louis
Repey din Odesa.
Moartea mamei sale, la 12 octombrie 1831, va fi o nouă
lovitură pentru tânărul Negri. O parte din copii rămân în
grija lui Costache Conachi, iar sora lui mai mare, Catinca,
se căsătoreşte cu Vasile Rosetti-Pribeşti (1831 ). Costache
Conachi şi-a manifestat interesul de a-l înfia pe tânărul
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Negri, dar acesta refuză.
Este trimis la studii în Franţa, Italia şi Germania, dar tânărul
Negri peregrinează prin Europa câtiva ani (1832-1837).
În 1836, se naşte unica sa fiidă, Josefina (1836-1903),
dintr-o legătură sentimentală cu cântăreaţa germană
Sabine Heinefitter, pe vremea sejurului său de aproape un
an la Neapole.
Revenit la Paris, în 1839, îl va cunoaşte pe Vasile
Alecsandri cu care va lega o statornică şi curată prietenie
pentru tot restul vieţii. Printre prietenii săi se numărau: Ion
Ghica, Nicolae Kretzulescu, fraţii Goleşti. Cu Vasile
Alecsandri şi N. Decan va vizita Italia (Florenţa, Roma,
Siena, Veneţia). Anii călătoriilor în apusul Europei, între
1832-1840, au contribuit la definitivarea personalităţii lui
Negri.
A avut şi preocupări literare. Contemporanii au elogiat
scrierile lui Negri (Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri,
Alexandru Papadopol-Calimach). Aprecierile erau exagerate fiindcă se raportau la omul politic Negri. A scris mai
multe povestiri (Suvenire din Italia, Veneţia, Mănăstirea),
poezii cu inspiraţie folclorică (Cântic haiducesc, Horă haiducească, Doină, Doină haiducească, sau istorică (Hora de
la Răducăneni, la România), fabule (Floarea caprii, Fluturul
şi toporaşul, Omasă mare la o livadă), traducerea poemului
Mazeppa de Byron.
Negri era poliglot, cunoscând limbile franceză, engleză,
italiană, germană, turcă, greaca modernă şi latină, traducând din Schiller, Byron, Chenier ş.a. Modesta activitate
scriitoricească se explică şi prin implicarea lui Negri în
marile evenimente istorice ale vremii, care i-au absorbit
toate energiile.
Mai nuanţată ca valoare literară şi documentară este
corespondenţa sa particulară şi diplomatică, în mare parte
în limba franceză. A purtat corespondenţă cu: Alexandru
Ioan Cuza, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Ion

Ghica, Dimitrie Bolintineanu, Nicolae Bălcescu, George
Sion, Manolache Costache-Epureanu, Gheorghe Panaiteanu, Alexandru G. Golescu-Negru, Trtu Maiorescu, Iacob
Negruzzi, Baligot de Beyne, Alexandru Zane, fiica sa
Josefina ş.a.
În anii 1842-1846, se ocupă de moşia sa de la Mânjina, care
avea mari probleme financiare. Aici era locul de întâlnire al
unor tineri revoluţionari moldoveni şi munteni (Vasile
Alecsandri, I. Ghica, C. Filipescu, N. Bălcescu, A. Russo,
Ion Ionescu de la Brad, M. Corradini, Manolache CostacheEpureanu s.a.
În peri~ada premergătoare revoluţiei de la 1848, Negri a
călătorit din nou prin Europa (Franţa, Italia, Austria).
La sfârşitul anului 1847 este în capitala Franţei. Aici, la 27
decembrie, rosteşte un toast în memoria lui Ştefan cel
Mare, în care îşi afirmă crezul care îl va anima toată viaţa:
„În visurile mele Înflorite se arată viitorul României. Suntem
milioane de români ! Ce ne lipseşte ca să ajungem un neam
tare '? Unirea, numai Unirea !.„ Să trăiască dar Unirea
românilor!"
Evenimentele din 1848îl găsea la Paris unde participă la
evenimentele revoluţionare din capitala Franţei. Sprijină
acţiunile iniţiate de Nicolae Bălcescu pentru declanşarea
unei revoluţii în ţară, oferind banii necesari reîntoarcerii în
ţară lui Gr. Peretz., Al. Lapati, Al. Aman şi N. Ionescu. Negri
nu a putut intra în Moldova şi împreună cu alţi revoluţionari
moldoveni, a venit la Braşov. Aici, împreună cu fraţii
Alecsandri, Vasile şi Iancu, au redactat, la 12/24 mai 1848,
„Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei". A fost nevoit
să plece la Cernăuţi, stând o vreme la moşia Cernăuca a
fraţilor Hurmuzachi.
De aici va pleca în exil la Paris în noiembrie 1848. Este
propus ca şef al emigraţiei române (Nicolae Bălcescu, Ion
Ghical dar neînţelegerile din partea unor revoluţionari
români (C. A. Rosetti, D. Brătianu) compromit alegerea sa.

În 1849, pleacă la Constantinopol, iar de aici va reveni în
ţară.

În timpul domniei lui Grigore Ghica va îndeplini mai
multe funcţii şi misiuni diplomatice: preşedinte al Judecă
toriei ţinutului Covurlui, pârcălab de Covurlui (1851- 1853),
ministru la Departamentul Lucrărilor Publice (1854-1856).
De la Mânjina, în 14 octombrie 1854, Negri îi scria lui Vasile
Alecsandri: ..A munci şi a trăi, asta-i singura mea dorinţi,
căci ţie pot să-ţi spun fără să fiu invinovăţit de făţărnicie:
am fost Întotdeauna Împotriva sistemului cu privilegiaţi
trândavi, care trăiesc pe socoteala muncii altora şi care nu
au altă grijă decât pe aceea de a găsi înşelătorii pentru a
menţine veşnic această stare de lucruri... Dar astea fiind
zise, adio, iubite Vasile şi fie ca frumoasele noastre ţări să
aibă un viitor mai fericit Este o strună care vibrează pururi
inmine."
Este trimis de Grigore Ghica la Viena pentru a informa
conferinţa de pace asupra drepturilor Ţărilor Române. O
altă importantă misiune diplomatică o întreprinde la
Constantinopol în problema secularizării averilor mănăs
!ireşti (1855-1856).
ln perioada 1856--1859, Costacha Nagri se implică în lupta
pentru înfăptuirea Unirii Principatelor.
În 1856, din cauza datoriilor contracta!e vinde moşia
Mânjina şi cumpără o casă la Târgu Ocna. ln următorii ani
devine proprietarul moşiei Crupenschi, din Tiseşti, unde va
construi o casă cunoscută sub numele de nCastelul Negrr.
Se dovedeşte activ în mişcarea unionistă. Când este numit
caimacam Toader Balş, Negri demisionează din Sfatul
Administrativ. Vasile Sturdza, cumnatul său, respinge ideea
demisiei.
Retras la Târgu-Ocna, unde începe construcţia casei
sale din Tiseşti, are o corespondenţă bogată cu Vasile
Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Baligot de Beyne, Ion
Ghica, Vasile Sturdza.
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O Costache Negri în anii emigraţiei de la 1848,
animat de idealurile pa,optiste.
Biblioteca Academiei Române. Cabinetul de stampe
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O Costache Negri ca diplomat la Constantinopol.
Biblioteca Academiei Române. Cabinetul de stampe

A fost numit directorul Băncii Moldovei. La 7 martie 1857,
este numit caimacam Nicolae Vogoride-Conachi, cumnatul
său, şi un adversar îndOrjit al unioniştilor. Face peregrinări
la laşi, Galaţi şi Constantinopol, cu scurte popasuri la Târgu
Ocna. La Galaţi este ales, împreună cu Alexandru Ioan
Cuza, deputat pentru Adunarea ad-hoc a Moldovei. Va fi
desemnat vicepreşedintele Adunării ad-hoc de la laşi. În
1858 revine la Târgu Ocna. Vasile Alecsandri insistă pentru
desemnarea lui Negri drept candidat la domnie, dar acesta
refuză. În final, Adunarea Electivă a Moldovei ii va alege
domnitor pe Alexandru Ioan Cuza (5 ianuarie 1859).
Pentru obţinerea investiturii lui Alexandru Ioan Cuza e
desemnat Negri. El a fost timp de 7 ani, 1859-1866, agentul
Principatelor Române la Constantinopol. Printre cele mai
importante realizări amintim: obţinerea recunoaşterii dublei
alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza, pregătirea celor două
vizite ale domnitorului la Constantinopol 11860, 1864), recunoaşterea internaţională a Unirii administrative şi legislative 11861 ), secularizarea averilor mănăstirilor închinate
(1863) etc.
După abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza se va retrage
la Târgu-Ocna. Ultimii ani ai vieţii îi va petrece în casa sa
din Tiseşti, ocupându-se de grădinărit şi îşi va câştiga un
binemeritat prestigiu. Aici primeşte vizita principelui Carol I,
la 12JZ4 august 1866, dar şi vizitele unor prieteni de-ai săi.
Deşi este ales senator de Piatra Neamţ (1866), deputat de
Galaţi (1868) şi Bucureşti (18691, primar la Târgu Ocna
(1868), Negri a refuzat de fiecare dată. Se va implica însă în
rezolvarea unui litigiu de frontieră cu Austro-Ungaria
(1869). Întreţine o corespondenţă intensă cu George Sion,
Alexandru Zane, Vasile Alecsandri, Lascăr şi Dimitrie
Rosetti. Veniturile tot mai modeste îl obligă să-şi vândă
colecţia de monede de aur şi cea de tablouri (1872), pentru
care a pretins doar jumătate din suma evaluată. Tablourile
sale sunt şi astăzi expuse în Muzeul de Artă din laşi.
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În urma unei pneumonii, Negri, „cel cu inima de aur", cum
ii va caracteriza poetul George Sion în „Suvenire contimpurane", se stinge din viaţă pe 28 septembrie 1876. A fost
înmormântat în ziua de 1 octombrie 1876 în curtea Bisericii
„Răducanu". Au fost prezenţi la acest trist eveniment
surorile sale, fiica sa Josefina, Vasile Alecsandri, Manolache Costache-Epureanu, reprezentantul guvernului Ion C.
Brătianu, şi colonelul Greceanu, din partea regelui Carol I.
Despre dispariţia marelui patriot au scris Iancu şi Vasile
Alecsandri, Mihai Eminescu, George Missail ş.a.
Personalitate naţională, cu rol important în istoria noastră
modernă, cu calităţi atât de rar întâlnite la oamenii politici,
Costache Negri a fost omagiat de scriitori, artişti şi chiar
unii oameni politici. Cele mai frumoase portrete sunt cele
datorate lui Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, George
Sion, Radu Rosetti, Maria Cantacuzino-Enescu, Nicolae
Iorga şi Mihail Diaconescu. De-a lungul timpului s-au scris
numeroase lucrări referitoare la viaţa lui Costache Negri,
unele sumare, altele adevărate monografii (George Missail,

O „Castelul Negri" a fast gazda unor mari personalită'i politice şi
culturala, venita în vizită la primul diplomat român.

ceramică realizat de Carol Storck şi un portret în ulei
executat, în 1930, de pictorul clujean E. N. Fleischer.
Modest, generos, dezinteresat. mereu alături de
prieteni şi de familia sa, având un caracter de o rară
frumuseţe morală, el s-a bucurat de simpatia unanimă a
contemporanilor săi, indiferent de opiniile lor politice, şi de
admiraţia urmaşilor.

Costache Negri. pe care Mihai Eminescu îl considera
„unul din cei mai mari, mai iubiţi fii ai poporului rom6nesc
iar N. Iorga îl numea un „nemuritor exemplu in galeria
luptătorilor ce s-au jertfrt ca să creeze o patrie", va rămâne
pentru totdeauna ca unul dintre făuritorii României moderne.
Este marea personalitate a oraşului Târgu Ocna, un
model pentru generaţiile prezente şi viitoare.
0

,

O Fosta casă a lui Costache Negri. aftată în ruina pa la 1900. pa
care o evocă Alexandru Vlahuţă. N. Iorga •i Maria CantacuzinoEnascu.

1877; Al. Papadopol-Calimach, 1889; Emil Gârleanu. 1909; D.
Teleor, 1909; Gh. N. Munteanu-Bîrlad, 1911; Ion B. Bobescu,
1912; Gheorghe Sion, 1942; Pericle Martinescu,1966; Emil
Boldan, 1966; D. Vitcu, 1979; Paul Păltănea, 1985).
Busturi ale marelui diplomat au fost amplasate în
Parlamentul României (1884), la Galaţi (1912), Târgu Ocna
(1909, 1941), laşi (19351, Suceava, Vatra Dornei, Bacău,
Oneşti, Costache Negri (fostă Mânjina).
Pentru Târgu Ocna au fost realizate două busturi. Unul,
donat de farmacistul C. Mazarini din Bucureşti, operă a
sculptorului C. Gh. Mihăilescu, în 1909, care nu se mai
păstrează, şi bustul realizat. la iniţiativa lui Gh. Sion, de
sculptorul Dimitriu Bârlad, în 1941. Multor localităţi, şcoli
sau străzi li s-au dat numele marelui om politic.
Târgu-Ocna i-a cinstit memoria. Numele său a fost dat
vechiului drum al sării, Şcolii de băieţi nr. 2 (1913-1948),
Colegiului Naţional (după 19931, iar în 1941 s-a amplasat în
centrul oraşului bustul său, opera sculptorului Dimitriu
Bârlad. Muzeul de Istorie al oraşului conservă un bust de

O Costache Negri în anii maturitătii (1870).
Biblioteca Academiei Române. Cabinetul de stampe
O Muzeul de Istorie al ora,ului Tirgu Ocna. Coroi Storck. Bustul
lui Costache Negri (sflr,itul secolului al XIX-leal
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A..In trecutul oricărei şcoli au existat oameni care au influenţat într-un anumit fel evoluţia acesteia. Constelaţia
valorilor îşi propune să prezinte o serie de medalioane
ale unor profesori şi absolvenţi, care prin contribuţiile lor
ştiinţifice sau culturale au devenit personalităţi locale sau
naţionale, aceştia evidenţiindu-se cu deosebire în domenii
ca: literatură, artă, muzică, medicină, învăţământ, religie,
arhitectură, armată şi sport. Printre personalităţile de
seamă din trecutul şcolii noastre întâlnim: oameni politici
(miniştri, prefecţi, primari), prelaţi, generali, medici, ingineri, profesori, scriitori, pictori, compozitori etc. Aceste
traiectorii profesionale remarcabile nu ar fi fost posibile
fără munca stăruitoare, plină de dăruire şi competenţă a
unor profesori. Amintim pe Dan Protopopescu, Limba şi
literatura română, Leu Badiu, Latină, Maria Zapodeanu,
Limba franceză, Aurel Zotta, Matematică, Elena Roşca,
Chimie, Mircea Adameşteanu, Istorie, Lucia şi Augustin
Lepădatu, Geografie, Ion Butucaru, Educaţie fizică, şi mulţi
alţii, care decenii de-a rândul au format generaţii de elevi,
care au purtat mai departe tradiţiile acestei şcoli. După
cum se va observa, unii profesori şi absolvenţi ai şcolii au
devenit personalităţi recunoscute la nivel naţional şi european, îmbogăţind patrimoniul ştiinţific şi cultural cu contribuţii notabile. Am reţinut într-o selecţie care nu poate fi
exhaustivă şi a depins de sursele noastre de documentare,
cu limite inerente, nume semnificative din diverse domenii.
Sunt reprezentaţi absolvenţi din numeroasele promoţii ale
unei şcoli aproape centenare. Selecţia, una subiectivă, va
putea fi completată în viitor cu noi nume, care să ducă mai
departe renumele acestei şcoli. Fiecare promoţie a reprezentat o promisiune de afirmare a valorilor şi competenţelor dobândite în anii de liceu. Ecourile pozitive de la foştii
elevi ai şcolii, revenirile pline de nostalgie, întâlnirile după
10, 20, 30, 40 sau 50 de ani, demonstrează că şcoala
rămâne mereu vie în inimile tuturor.
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neşti, 7.X.1948). General
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(cu 4 stele), Conf. univ. dr.
~
'"·
Fiul lui Jenică, muncitor, şi al
Ilenei, casnică. A urmat cur..
surile primare în Bârsăneşti, :·
cele gimnaziale şi prima clasă liceală, în anul şcolar '
~
~-L
1962-1963, la Liceul Teoretic ·'/ f
"Oituz" din Târgu Ocna. Continuă şi absolvă următoarele clase la actualul Colegiu
Naţional nD. Cantemirn din Oneşti (1963-1966). Urmează şi
absolvă Şcoala Militară de Ofiţeri nNicolae Bălcescu" din
Sibiu, în 1971, ca şef de promoţie. Îşi desăvârşeşte pregă
tirea profesională prin studii la Academia Militară din
Bucureşti. În anii 1996-2000, îşi susţine doctoratul în cadrul
Academiei de Înalte Studii Militare din Bucureşti, obţinând
titlul de doctor în ştiinţe militare. Parcurge întreaga ierarhie
militară (general de divizie (cu 2 stele), în 2000, generallocotenent (cu 3 stele), în 2004 şi general (cu 4 stele), în
2005, fiind trecut în rezervă cu acelaşi grad. Pe lângă laborioasa activitate desfăşurată în funcţiile deţinute, este şi un
cercetător militar prolific, publicând numeroase studii,
articole şi lucrări monografice, care au un accentuat
caracter educaţional. Amintim lucrări precum Personalităţi
militare băcăuane (2000), Urmaşi ai Vrâncioaiei (2001 ),
Miniştri de război (2001 ), Eroi şi martiri ai infanteriei române
(2001), Slavă eroilor băcăuani (2002), Pagini de istorie
(2012), Generalul Radu R. Rosetti, Memoriu calificativ(2013),
Bârsăneşti, Cronica unei aşezări străvechi (2016). Invitat de
onoare la toate evenimentele comemorative ale oraşului
Târgu Ocna (Ziua Eroilor, Ziua Vânătorilor de Munte, Ziua
Naţională), unde ţine alocuţiuni de un vibrant patriotism.
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Ana (nume la naştere:
(*Târgu Ocna, 26. Vll.19541.
- Economist, profesor universitar.
Fiica lui Ion, gestionar, şi a Anei,
casnică. Urmează cursurile gimnaziale şi liceale în oraşul natal (absolvă Liceul Teoretic, în 1973, ca
şefii de promoţie). Rezultate foarte
bune la olimpiadele şcolare şi prezenţă constantă în
paginile revistei "Trotuşul". A absolvit Facultatea de
Comerţ, secţia Relaţii Economice Internaţionale, din cadrul
ASE-Bucureşti, în 1977. A obţinut, în 1996, titlul de doctor în
economie, specialitatea Economie Mondială, cu tema
• Trecerea la economia de piaţă În ţările est-europene şi
orientări privind integrarea lor În economia mondială", un
subiect de mare actualitate la acea dată. A beneficiat de
burse de studii, în anii 1995 si 1996, cu stagii de specializare
la Lille, în Franţa. În perioad·a 1981-1990 a fost economist şi
cercetător ştiinţific la Institutul de Economie Mondială
(IEM), sectorul "Ţări socialiste", devenind pentru scurt
timp, 1990-1991, şeful sectorului "Ţări est-europene" şi
membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional de
Cercetări Economice (INCE). Din 1991 începe cariera
universitară în cadrul ASE-Bucureşti, parcurgând toate
etapele până la acela de profesor universitar (din 1999). A
îndeplinit diferite funcţii: director adjunct apoi director al
cursului „Managementul tranzacţiilor internaţionale", din
cadrul Catedrei de Relaţii Economice Internaţionale din
cadrul ASE-Bucureşti. Conducător de doctorat (din 2002). A
desfăşurat o bogată activitate de cercetare fiind implicată
în peste 30 de proiecte de cercetare în cadrul IEM (19811999), în cadrul ASE-Bucureşti şi Centrul Român de Politici
Economice. A publicat 6 cărţi, 8 manuale şi lucrări didactice (autor şi coautor), peste 100 de articole, studii şi
Brişan

·-------

comunicări la sesiuni de comunicări ştiinţifice prestigioase
(Hanoi, Moscova, Lille, Tunis ş.a.). Prin întreaga sa activitate de profesor universitar şi cercetător, A.B. se numără
printre cei mai valoroşi economişti români.

BENEA Liviu Ioan

(*Târgu
Ocna, 17 .IV.19521. - Arhitect
funcţionalist. Fiul lui Neculai Benea,
funcţionar, şi al Sevastiţei, casnică.
Urmează cursurile gimnaziale şi
liceale în oraşul natal (absolvă
Liceul Teoretic, în 1971, ca şef de
promoţie). În timpul liceului publică
diverse articole şi materiale grafice
în revista „ Trotuşur. Student la
Institutul de Arhitectură „Ion Mincu" din Bucureşti (19711977), pe care-l absolvă în 1977. A îndeplinit funcţiile de şef
al colectivului de arhitecţi de la C.P.J. Vâlcea (1978-1988),
director la C.P.J. Vâlcea (1988-1990), preşedinte al societăţii ARHIS Râmnicu Vâlcea (1990-1994), director tehnic la
societatea ARHIGRAF S.A. Râmnicu Vâlcea (1994-1996),
director proiectare la CONIMPEX srl Bucureşti (1996-2001)
şi preşedinte al societăţii ARCHIS srl Bucureşti (din 2001).
Principalele lucrări realizate au fost Ansamblu de locuinţe
"Mihai Bravu" (1981-1982) şi ansamblu de locuinţe şi dotări
"Ştirbei Vodă° din municipiul Râmnicu Vâlcea, alte planuri
urbanistice pentru oraşe din judeţul Vâlcea, blocuri de
locuinţe la Călimăneşti, Drăgăşani, vile în numeroase localităţi din ţară şi în Bucureşti, hoteluri în staţiunile Călimă
neşti, Govora, Olăneşti, biserici în liteşti, Perişani, Iezer,
Vlăhiţa, case de oaspeţi la mănăstirile Horezu, Dintr-un
lemn, Iezer, Ţigăneşti, peste 15.000 m.p. de amenajări interioare de birouri. A publicat studii şi articole în Buletinul
S.A.V. şi în presa locală cu teme ca: Tradiţie şi contempo-

raneitate, Miracolul Râmnicului, Specificu/ arhitectural

local, Arhitectul -

cetăţean, Evoluţie şi integrare. A primit
de-a lungul timpului premii şi distincţii pentru realizarea
ansamblului de locuinţe „Mihai Bravu" (premiul anual
U.A.R., 1983), pentru ansamblu de locuinţe „Ştirbei Vodă"
(premiul anual U.A.R., 1987), pentru concursul privind
construirea sitului comercial central (premiul I, 1993), toate
proiectele vizând obiective din municipiul Râmnicu Vâlcea.
A fost inclus de Paul Constantin în Dicţionarul universal al
arhitecţilor (Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1986).

BOBOC Ion (*Sănduleni, 17.V. --~~-19511. - Sociolog, conferenţiar universitar. Urmează cursurile generale
în comuna natală, cele liceale la Liceul Teoretic din Târgu Ocna (abs.
1971). Aici este membru al cenaclului „Incertitudini solare" şi publică în revista „Trotuşul" (1968-1971).
După asolvirea liceului urmează
Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti (abs.
1975). Activează în învăţământul preuniversitar din judeţul
Bacău, la şcoala din Bereşti-Tazlău (1978-1987) şi psiholog
şi inspector la ISJ Bacău (1987-1990). După 1990, ocupă mai
multe funcţii importante (inspector general şi director în
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, 1990-1991; şef departament la Academia Română, 1992-1997; director general al Institutului de Cercetări Sociale „Protector As", 19972000). Obţine titlul de doctor în sociologie (2000). După anul
2000 începe cariera universitară (conferenţiar la Universitatea Ecologică Bucureşti şi decan al Facultăţii de Psihologie (2000-2003); conferenţiar la Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir" Bucureşti (din 20031; profesor asociat la
Universitatea Bucureşti şi Universitatea „Politehnica"
Bucureşti. Autor a numeroase articole şi comunicări în re-
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viste de specialitate şi coordonator al mai multor proiecte
de cercetare vizând piaţa forţei de muncă în România,
relaţii interculturale, managementul cultural în economia
de piaţă etc.

BOGDAN Alexandru
(*Tllrgu Ocna, 24.11986). -Actor.
Fiul lui Constantin Bogdan, profesor, şi al Mioarei, contabilă. A
urmat cursurile Colegiului Naţio
nal „c. Negri" (2001-2005). A
dovedit calităţi sportive remarcabile, fiind multiplu campion naţional la atletism. După ce a absolvit colegiul, în 2005, a urmat cursurile Universităţii
Hyperion, la secţia actorie. Remarcat încă din primii ani de
studenţie de profesorii Rodica Mandache şi Eusebiu
Ştefănescu, aceştia jucând un rol important în formarea
tânărului actor, un rol însemnat revenindu-i, cu siguranţă,
lui Niki Modreanu. A jucat roluri importante precum
Hamlet, Richard al III-iea, Othello, Petruchio, Henric al
V-lea, în Examenul Shakespeare, Rică Venturiano, Nae
Caţavencu şi Dragomir, în Examenul Caragiale, Ştefan
Valeriu din spectacolul „Femei, femei" sau Teukros din
„Helena". Maestrul Radu Beligan este modelul său
profesional. În 2013, a prezentat emisiunea concurs „Fii pe
fază!". După absolvirea Facultăţii de Actorie, A.B. a fost
admis la Facultatea de Regie-Teatru şi a luat castingul
pentru a face parte din trupa de actori a serialului de
comedie Mondenii, iar de atunci timpul său se împarte cu
succes între filmări şi proiectele şcolii. În comedia
Mondenii, realizează un personaj total diferit de conceptul
de vedetă actual, un contramodern, rol care i-a sporit mult
popularitatea. Este un tânăr actor care promite să devină
un mare comediant.
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8USNEA Romulus
Valentin Dan (*Topliţa, jud.
Harghita, 16.V.1961). - Economist,
publicist. Fiul lui Romulus C.
Busnea, medic balneolog, şi al Rozaliei, asistent medical. A urmat
cursurile primare şi gimnaziale în
Slănic-Moldova, iar cele secundare
la Liceul Teoretic din Târgu Ocna (1976-19801. A absolvit
Facultatea Economia Turismului Intern şi Internaţional
(1994-1999). Până în 2006 a lucrat ca economist, iar între
2006-2009 a fost redactor la ,,Ziarul de BacăuH. În prezent
este publicist (voluntarl la reviste de cultură şi spiritualitate
din judeţul Bacău. A publicat peste 2.500 de articole, ştiri,
reportaje, opinii, interviuri, în numeroase reviste locale şi
naţionale. Autorul monografiei Povestea unui colţ de rai
Slănic-Moldova (2 ediţii, Ateneul Scriitorilor, 2011 şi Magic
Print, 2013) pentru care a primit Premiul Istoria locală la
Salonul Internaţional de Carte (Chişinău, 2013). Se dovedeşte un publicist prolific atent la evenimentele zonei în
care trăieşte. Este prezent la toate manifestările culturale
şi proiectele economice despre care relatează în numeroase publicaţii din judeţul Bacău.

BUZDUGAN Lucian
(*Găiceana,

5.Vlll.1947). - Inginer agronom. Fiul lui Virgil
Buzdugan, funcţionar PTIR, şi al
Marandei, casnică. A urmat
cursurile Liceului Teoretic din
Târgu Ocna (abs. 1964). După
absolvirea Facultăţi de Agronomie, a pornit ca inginer stagiar la
fostul IAS Girov, din judeţul

Neamţ,

a urcat fiecare treaptă a ierarhiei profesionale
până la gestionarea agriculturii judeţului Neamţ. După
1990, abordează cercetări aprofundate în agronomia de
ultimă oră şi publică studii de referinţă în ţară şi străinătate.
A fost interesat de plantele transgenice sau de factorii
esenţiali ai tehologiilor agricole, îngrăşămintele şi apa. LB.
este specialistul care a introdus şi cultivat în Insula Mare a
Brăilei mari suprafeţe de rapiţă, de până la 15.000 de hectare, susţinând teza de doctorat cu tema Cercetări privind
optimizarea tehnologiei de cultură a rapiţei de toamnă in
incinta îndiguită din Insula Mare a Brăilei, sub coordonarea
academicianului Cristian Hera, preşedintele Secţiei de
Agricultură a Academiei Române. L.B. are o experienţă de
peste trei decenii în cercetarea agricolă românească la
Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Brăila, având
studii în ceea ce priveşte fertilitatea solului, nutriţia
plantelor şi aplicarea îngrăşămintelor. Prin întreaga sa
activitate a devenit un specialist de renume în domeniul
agricol.

CAŞCAVAL Costel
(*Luncani, c. Mărgineni, jud.
Bacău, 23.11.19701. - Actor.
Copilărie dificilă. Orfan de
ambii părinţi, la 6 ani ajunge,
împreună cu sora sa, la Casa
de Copii din Targu Ocna.
Urmează cursurile primare şi
gimnaziale la Şcoala generală Nr. 1, iar cele liceale la
Liceul Industrial (abs. 1987). Remarcat în spectacolele
culturale desfăşurate de Casa de Cultură din localitate.
După satisfacerea serviciului militar, mai multe peregrinări
prin ţară după 1989, în 1992 reuşeşte la Academia de Teatru
şi Film, clasa actorului Florin Zamfirescu. Actor la Teatrul
HL. S. Bulandran din Bucureşti, C.C., a jucat în filme
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importante ale unor regizori renumiţi, români sau străini,
ca Lucian Pintilie, Prea târziu (1996), Terminus paradis
(1998), Nae Caranfil, E pericoloso sporgersi(1993), Michael
Haneke, Le temps du loup (2003), Meda sau Partea nu prea
fericită (2017) etc. C.C. a fost declarat cetăţean de onoare
al comunei natale, Mărgineni, jud. Bacău. Reprezintă tipul
tânărului rebel, care cu voinţă şi perseverenţă parcurge
uriaşul drum nde la orfelinat la Terminus paradisn.

CAUREA Daniela (prenume .........,=-Ia naştere: Daniela-Ecaterina)
(*Targu Ocna, 7.Vll. 1951, tBucureşti, 4.111.1977). Poeti. Fiica lui '
Nicolaie şi a Mariei Caurea (n. Butnaru), vede lumina zilei în casa care
aparţinuse cândva Catincăi Negri.
Urmează cursurile primare şi gimnaziale la şcolile nr. 1 şi nr. 2, iar liceul
tot în oraşul natal (abs. 1970). Prezenţă activă în cenaclul )ncertitudini solare" şi responsabila secţiunii literare a revistei
n Trotuşul" (1967-1970), din cadrul liceului nostru. Astăzi,
moderna bibliotecă a colegiului îi poartă numele. Urmează
Facultatea de Filologie din laşi, avându-l profesor pe
Constantin Ciopraga. Continuă cursurile filologice, dar la
Universitatea din Bucureşti, fiind şefă de promoţie şi
susţinând o interesantă lucrare de licenţă, Motive acvatice
in gândirea lui Eminescu, apreciată de profesor Zoe Dumitrescu Buşulenga. Debutul poetic şi-l face în revista „CronicaH (26.XI. 1966), publicând apoi şi în nlaşul literarn, n TomisH, „Convorbiri literareH, „Ramur(, „Amfiteatru", dar şi în
revista liceului, „Trotuşur (1967-1970). Publică şi în antologiile Tineri Poeţi(1969) şi Ceru/în apă(1970). Primejdiilirice
se intitulează prima plachetă de versuri (Editura Junimea,
1973), urmată de un volum pentru copii, Cartea anotim-

purilor (1976). D.C. moare la cutremurul din 4 martie 1977,
l ăsând în urma ei un mănunchi de poeme lucrate cu migală .
Vor apărea postum volumele Văzduhul de cuvinte (1979) ş i
Adalbert lgnotus (1977). A fost inclusă în volumul 9 pentru
eternitate (Bucureşti, 1977). Creaţia este însă mai tare
decât moartea, iar ceea ce are ma i bun şi frumos poezia
Danielei Caurea sfidează nedreptul destin.

CHIRIAC Ion (*Carac lău, c. Bârsăneşti ,

tlaş i, 2013). Parte
petrecut-o în casa
părinţilor săi din Tiseşti, în spatele
căreia se găsea „foişorul" lui C.
Negri. A urmat ciclul primar în satul
natal, apoi Şcoala Nr. 2 (1952- 1954)
şi Liceul Teoretic „Oituz" (19551959) din Târgu Ocna. Studiile supe- /
rioare la Facultatea de Filologie a
Universităţii „Al. I. Cuza" din laşi . A
doua l icenţă obţinută în 1988, când
absolvă Facultatea de ziaristică. Debutează literar în revista „laşul literar" (1961). A fost profesor (1964-1966), după
care lucrează în ziaristi că (.,Fl acăra l aşului", „Scânteia
tineretului"). A colaborat la revistele „Contemporanul",
„Luceafăru l ", „Ramuri" şi „Cronica". După 1989 l ucrează la
Complexul muzeal naţional din l aşi (1989- 1990), Muzeul
Literaturii Române - Muzeul Eminescu din l aşi, Casa
memorială George Topârceanu din l aşi (din 2000). A
publicat câteva volume de versuri: Ce se numeşte toamna
(1968), Răsărit de fată mare (1970), Lumina pământului
(1973), Nopţi cu Ştefan cel Mare (1974), Liniştea dintre nori
(1977), Elegiile inimii (1979), Exact aşa cum vor cânta
privighetorile (1982), Cenuşa de pe inimă (1984), Plopi fără
soţi (1987), A treia noapte după răstignire (2001) şi a fost
coautor la cele două tomuri ale monografiei dedicate

a

5.X.1941,

copilăriei şi-a

Epitropiei Sfântului Spiridon din

laşi

şi

(1999).

CHIŢOIU Mihai-Dan (*Târgu
Ocna, 8.Xl.1961). - Prof. univ. dr.,
filosof. A urmat Şcoala Genera l ă nr.
2 şi Liceul „Costache Neg ri" din
Tâ rgu Ocna (abs. 1980). A absolvit
cursuri le Facu l tăţii de Istorie şi
Filosofie, secţia Filosofie-Istorie din
cadrul Universităţii „Al. I. Cuza" din
laşi (1987). Interesat de spiritualitatea orientală, indiană si chineză,
dar şi de filosofia antică greacă. Între 1987 şi 1990 a predat
la mai multe şcoli din judeţul Bacău. În 1990, în urma unui
concurs, a ocupat postul de preparator la Facultatea de
Filosofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din l aşi.
Parcurge întreaga ierarhie universitară (asistent, 1991;
lector, 1995; conferenţiar, 2003; profesor, 2014). În 1999
obţine titlul de Doctor în Filosofie cu teza Problema virtuţii
la Platon, sub îndrumarea prof.univ.dr. Constantin Marin. A
publicat volumele Virtute şi cunoaştere la Platon (1999),
Repere în filosofia bizantină (2003), Persoană, lume, realitate
ultimă. Filosofare şi spiritualitate În Răsăritu/ Creştin (2014) şi
Founding ldeas of the Ea stern-European Cultural Horizon (2014). A

publicat numeroase articole şi studii în reviste de specialitate din ţară şi străinătate . A efectuat cercetări la University of North Carolina at Chapel Hill SUA), Dumbarton Oaks,
Harvard University (SUA), a condus proiectului internaţional Persoana umană, determinism şi libertate din cadrul
Grantului Science and Ortodoxy - Research and Education,
finanţat de Templeton Foundation, U.S.A. (2006- 2009) şi un
alt proiect al Academiei Române, Filosofie şi religie în
spaţiul românesc (2014-2015). A fost Invitat ca Research
Professor la Notre Dame-Louaize University din Beirut
(Liban, 2012) ş i Catholic University of America (SUA, 2013)
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a efectuat stagii de cercetare în Grecia (2012) şi
Portugalia (2012). Dintre studiile recent publicate amintim:
The Spiritual Experience as Scientific Experiment?: How
Science can meet Religion, în Philosophy Study (SUA.,
2013; Repetition as Resumption: From Litany to Thinking in
Byzantium, Revista Portuguesa de Filosofia (Braga, Portugalia, 2013), Persan and Personal Reality: The Actuality of
the Eastern Christian Under-standing of Man, în volumu l
Values of the Human Persan. Contemporary Challenges
(Washington D.C., 2013) ş .a . A participat la numeroase
conferinţe ştiinţifice în ţară şi străinătate (China, Africa de
Sud, SUA, Grecia, Slovacia, Italia), fiind membrul unor
prestigioase societăţi ştiinţifice din ţară şi din SUA, Marea
Britanie şi Danemarca.

CIUBOTARU Florin (*Târgu
Ocna, 25.IV.1978). - Cercetăto r,
fizician. Fiul lui Mircea ş i al Ilenei
Ciubotaru. A urmat cursurile gimnaziale la Şcoa l a Generală Nr. 2 şi cele
liceale la Coleg iul Naţi onal „Costache Negri" din Târgu Ocna (abs.
1996), dovedind înclinaţii deosebite
pentru F i z i că. A urmat cursurile
Facultăţii de Fizică a Universităţii
„Al. I. Cuza" din laşi (abs. 2003) şi cele de masterat, la
aceeaşi facultate (abs. 2005). Îşi susţine doctoratul în
Ştiinţe naturale, la Universitatea de Tehnologii din Kaiserslautern (Germania, 2012), cu tema Generarea undelor de
spin folosind nano-antene. Termină studiile postdoctorale
în domeniul spintronicii cu ap l icaţii în nano-tehnologii
pentru circuite logice şi te l ecomunicaţii la Universitatea din
Leuven (Belgia, 2014-2016). Îşi începe activitatea profesională ca asistent universitar asociat la Facultatea de
Fizică a U niversităţi i „Al. I. Cuza" din laşi (2005- 2007), după
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care devine cercetător la Universitatea de Tehnologii din
Kaiserslautern (Germania, 2012- 201 4). Din anu l 201 4,
cercetăto r post-doctoral la Universitatea Cato li că ş i la
IMEC, lider mondia l în nano-e l ectronică şi tehnologii
digitale, din Leuven (Belgia). Este autoru l a 18 pub l icaţii în
reviste de profil (,,Applied Physics Letters", „Physical
Review", Journal of Physics") şi a unor proiecte de
cercetare în domeniu.

CIURCANU Andrei (*Tâ rgu
Ocna, 14.Vlll.1982). - Jurnalist de
investigaţie . Fiul lui Jănică şi al LariseiCătălina Ciurcanu. A urmat cursurile
gimnaziale la Şc oala Generală Nr. 2 şi
cele liceale la Colegiul Naţional „Costache Negri" din Târgu Ocna (abs. 2001),
remarcându-se ca unul dintre cei mai
activi redactori ai revistei colegiului (,,Adolescenţa"). A
absolvit Facultatea de Jurnalism al Un iversităţi i „Al. I.
Cuza" din laşi (abs. 2006). S-a format ca jurna list în redacţia
revistei „Opinia studenţească'', după care a lucrat în
redacţia „Evenimentului Zilei" ş i a colaborat cu „Dilema
Veche". „Reporterii Real ităţii", „Adevăr sau Provocare", de
la Rea litatea TV, dar, ma i ales, emisiunea ,,În Premieră"
(2010-2017), de la Antena 3, coordonată de Carmen Avram,
l-au consacrat ca unul dintre cei mai reputaţi reporteri de
investigaţi e români. A.C. este autorul mai multor reportajeanchetă cu impact media. În 2011, documentarul Oraşul
Otrăvit, realizat de A.C., a câştigat premiul „Best Investigative documentary - TV" la gala premiilor „lnternational
Media Excellence Awards" acordate de „The Association
for lnternational Broadcasting". Din 201 7, A.C. p l eacă din
televiziune pentru a deveni Head of lnvestigations la ONGul Agent Green (Agentul Verde), care pune accentul pe
investigaţi i privind crimina litatea ecologică .

DIACONESCU Ion (*Târgu Ocna,
24.Xl.1915, tBuzău, 15.Xl. 1945). - Pictor.
Era fiu l preotu lui Vasi le Diaconescu,
care a fost parohul bisericii „Răducanu"
ş i timp de 10 ani directorul Şcolii primare
de băieţi nr. 2, şi al Mariei, casnică. A
fost fratele poetului Vasile Diaconescu.
Urmează şcoa l a primară şi Gimnaziul
„Oituz" în localitatea natală, iar liceul la Bacău . În 1936,
devine student la Academia de Arte Frumoase din
Bucureşti, avându-i ca profesori pe C. Ressu şi D. Luca.
Expune la saloanele oficiale de „Alb şi Negru", iar în aprilie
1941 are o expoziţie de desen şi gravură la sala „Dalles".
Apreciat ca un mare talent pentru gravură. În toamna lui
1941 studia la „Akademie der bilderden Kunste" din Berlin
gravura cu profesorul Mayckafer şi pictura cu profesorul
Hess. Încorporat în 1942, va face şcoa l a militară de
infanterie din P loieşti şi va fi trimis pe front în cursul anului
1944. Revenit acasă pentru câteva luni, în 1945, pictează
numeroase tablouri pentru o expoz iţi e pe care dorea s-o
deschidă în toamnă la Bucureşti. A murit într-un accident
feroviar, în noaptea de 11 noiembrie 1945 ş i a fost
înmormântat la Buzău. Opera lui D. se compune din studii
de gravură, peisaje, portrete, pasteluri şi puţine tablouri în
ulei. Lucrările sale se găsesc parte la Academia Română,
secţia de stampe, la Muzeul de Artă din Bucureşti şi la
familia fratelui său, la Braşov. Câteva tablouri au fost
donate de pictor Primăriei (Mănăstirea Răducanu, Peisaj
miinchenez, o copie după Van Gogh şi Peisaj cu râul
Trotuş) . Dintre tablourile ajunse la Muzeul de Istorie al oraşului reţine atenţia Feredeul vechi din Târgu Ocna (1941 ).
Destinul tragic, asemănător cu cel al Danielei Caurea şi al
lui Gheorghe Mocanu, a pus capăt unei cariere artistice
promiţătoare .
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DRĂGAN Gheorghe
(*Viiş o ara,

c. Târgu Trotuş, 9.IV.
1943). - Scriitor, editor, jurnalist,
profesor. Licenţiat şi doctor în Filologie. Fiul lui Neculai Drăgan şi al
Elenei (n. Stoian), agricultori. A
urmat cursurile primare în satul
natal, gimnaziale la Şcoala nr. 2 din
oraşu l Târgu Ocna, cele liceale la
Liceul „Oituz" din aceeaşi loca litate
(abs. 1961) şi cele universitare la Facultatea de Filologie din
l aşi (abs. 1966). A lucrat în redacţia revistei „laşu l literar"
(1966- 1969), lector la Editura Junimea (1970-1990), redactor
la Radio laşi (1990-1992), Rad io TV „Europa Nova " l aşi
(1993- 2000), redactor la Editura Institutului European l aşi
(1995- 2004), profesor asociat al Universităţii „M iha il
Kogălniceanu" din laş i (2002- 2007). Doctor în Filologie şi
membru al Uniunii Scriitorilor, filiala Bacău . Debutează
editorial cu Corabia argonauţilor(1972), care îl consacră ca
un critic literar deplin format. A mai publicat ş i alte volume
de critică l iterară: Poetică eminesciană (1989), Poetică
eminesciană. Temeiuri folclorice (1999), Contemporanii
noştri, Interviuri (2000). A mai scris poezie, schiţe şi
povestiri: Titlul la alegere (1981). Ioana din primăvară (1986),
„ ... aşa se scrie istoria!", Documentar, 1944- 2002 (2003;
ediţi a a doua, 2012). Modele culturale comparate (2005),
Jucătorul (2013), Ambrozie şi poşircă (2014). Autor de ediţii,
prefeţe, postfeţe la diferiţi autori: Petru Caraman, Radu
Constantinescu, Mihai Drăgan, Demetrio Marin etc . A
primit premiul pentru eseu şi critică acordat de A.S. din l aşi
(1999). În ultimii ani încearcă să va lorifice moştenirea
literară l asată de fratele său, Mihai Drăgan, un ilustru critic
literar.

DRĂGAN Mihai (*Viişoara, c.
Târgu Trotuş, 6.Xll. 1937, t l aşi, 1.XI.
1993). - Critic şi istoric literar,
emin esco lo g, edit or, public ist.
Profesor universitar, doctor în filologie. Fiul lui Neculai Drăgan şi al
Elenei (n. Stoian). agricu ltori. A
urmat cursmile primare în satul
natal, gimnaziale la Şcoala nr. 2 din
Târgu Ocna, cele liceale la Liceul Teoretic „Oituz" din
aceeaşi localitate (abs. 1955) şi cele universitare la
Facultatea de Filologie din l aşi (abs. 1960). Doctor în filologie (1972). Parcurge toate treptele universitare: asistent
(1961 - 1970), lector (1970- 1975), conferenţiar (1975-1983),
profesor universitar (din 1983). Debutează în revista „ l aşu l
literar" (1958) şi va colabora la „Convorbiri literare",
„Cronica", „Manuscriptum", „Ateneu" etc. Conduce seria
Eminesciana la Editura Junimea din l aşi. A publicat volumul
Aproximaţii critice (1970), monografiile G. /brăileanu (1971)
şi B. P. Hasdeu (1972). Reacţii critice (1973), Lecturi posibile
(1978). Mihai Eminescu (1- 11, 1982- 1986), Clasici şi moderni
(1987) şi postum Eminescu tânăr sau „a doua mea fiinţă"
(1999). A editat şi prefaţat din operele lui B. P. Hasdeu, M.
Eminescu, V. Alecsandri, M. Sadoveanu, G. !brăileanu,
Pompiliu Constantinescu şi Vladimir Streinu. Din 1971,
membru al Uniunii Scriitorilor din România. Numeroase
premii din partea unor reviste literare (,,Ateneul", „Luceafăru l ") şi premiul „Mihai Eminescu" acordat de Uniunea
Scriitorilor din România. O şcoa l ă gimnazia l ă din municipiul
Bacău îi poartă numele. A revizitat colegiul în calitate de
coordonator ştiinţific a unei l ucrări de gradul I didactic
susţinută de prof. Virginia Marcu.

HARABAGIU Ioan Alexandru
Sorin (*Târgu Ocna, 20.Vll.1936). Inginer, Inventator. Fiul lui Gheorghe
Harabagiu, funcţionar, şi al lui Zoe
Elena, învăţătoare . Clasele primare
la Şcolile Nr. 1 şi Nr. 2 de Băieţi, iar
cele gimnaziale şi liceale la Liceul
Teoretic „Oituz" (abs. 1954). A urmat
Şcoa l a Tehnică de Hidrologie (19551957), Universitatea Politehn i că Bucureşti, Facultatea de
Energetică (1961 - 1967), cursuri postuniversitare de
informatică (1989). A activat ca tehnician (1957- 1967) şi
inginer şef secţie şi cercetător principa l (1967- 1970) la
Institutul de Studii şi Cercetări Hidrotehnice Bucureşti şi
Institutul Naţiona l de Meteorologie şi Hidrologie, inginer
principal (1970- 1991) la Institutu l pentru Tehnologi i
Avansate Bucureşti. Trecut în rezervă, în 1991, cu grad de
colonel. Inginer energetician prin formaţie, H. s-a impus
specialiştilor prin cele 14 brevete de invenţi i în domeniul
aparaturii de măsură în Hidrologie şi Meteorologie şi a
tehnicii de luptă în domeniul apărării n aţiona l e. A publicat
articole de specialitate în revista „Stud ii de Hidrologie", a
susţinut numeroase comunicări ştiinţifice la congresele de
specialitate de la Budapesta (1965), Leningrad (1967),
Regensburg (1967) etc. De-a lungul anilor s-a implicat în
diverse acti vităţi cu caracter sportiv: radioamator emiţător
receptor (din 1959). arbitru internaţiona l clasa a li-a la
Automobil Club Român, maestru de vânătoare (din 1989).
campion naţional la tir de vânătoare (Alba Iulia, 1983).
Pentru activitatea de inventică şi ştiinţifică desfăşurată a
fost nominalizat în Dicţionarul Specialiştilor (Bucureşti, Ed.
Tehn i că, 1996). Familia H. este una dedicată în totalitate
tehnicii: soţia, fost cercetător ştiinţific la INMH, iar cei doi
bă i eţi, ingineri.
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HILOHI Neculai (*Răcăuţi, c.
Buciumi, 26.Vll . 1930). - Pictor,
grafician. A urmat cursurile Seminarului Teologic „Sf. Gheorghe " din
Roman, întrerupte şi completate cu
cele licea le la Liceul Teoretic
„Oituz" din Târgu Ocna. În 1956, a
absolvit Institutul de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu" din Bucuresti,
sectia grafică . În 1960, a functio~at
ca r'edactor la Editura Meridia~e. Între anii 1961- 1971 a fost
asistent şi lector la Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu" unde a funcţionat până în 1983. A participat la
expoziţii cu caracter oficia l şi la expoziţii peste hotare:
Moscova, Berlin, Viena, Havana etc. A avut expoziţii
personale la Bucureşti (1972, 1978 şi 1999). A colaborat cu
lucrări de grafică la ziare, reviste, ilustrând peste 40 de
cărţi . A pictat 13 biserici (Burdujeni-Suceava, Trăsnea
Maramureş, Bădila - Bu z ău ş.a.) Are contri buţi i şti i nţifi ce
privind exegeza operei brâncuşiene. Este un pictor care
dovedeşte o forţă de exprimare plastică remarcabilă şi o
tematică foarte d iversă.
IFTIMIE Teodoru

!*Pâr22.Vll.1946). - Profesor
universitar doctor inginer în
con strucţii f eroviare. Fiul lui
Neculai lftimie, pensionar PTIR,
şi al Elenei, casnică, din satu l
Pârâu Boghii. Urmează cursurile
Liceului Teoretic „Oituz" din
Târgu Ocna (abs. 1964). Absolvă
Institutul de Construcţii, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Bucureşti (1969). Îşi
găreşti,
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susţine,

Bucureşti

Bucureşti,

în 1996, la Universitatea Tehnică de Construcţii
teza de doctorat Contribuţii la concepţia şi
calculul structurilor circulare pentru tuneluri feroviare
executate cu scutul. Specializat în proiectare, cercetare şi
consu ltanţă în domeniul construcţiilor de tuneluri. Între
1969-1991 a lucrat ca inginer la Institutul de Proiectări Căi
Ferate din Bucureşti . A construit, reabilitat şi reparat peste
20 de tuneluri, dar şi poduri feroviare. Este autorul mai
multor invenţii despre protejarea tunelurilor ş i ga leriilor. Din
1991 îşi începe cariera didactică la U.T.C.B ., Facultatea de
Căi Ferate, Drumuri şi Poduri ca şef de l ucrări (1991- 1997),
cont. univ. (1997- 2002) şi prof. univ. (din 2002). Autor a
numeroase studii, lucrări de specialitate şi participări la
conferinţe internaţiona l e (Cehia, Olanda, Franţa, Egipt,
Ungaria, Ita lia, Australia, India). Este reprezentant naţional
în Comitetul Tehnic PIARC pentru Exploatarea Tunelelor
Rutiere (2004- 2007); membru al Asociaţiei I nternaţionale
de Tuneluri (ITA-AITES), din 1993; membru al BTS - Societatea Britani că de Tuneluri (1993-1999); Membru al AFTES Asocia ţia Franceză de Lucrări Subterane, din 1992 etc. Este
o autoritate în construcţiile feroviare din România.

Bucureşti (1973). În 1982 cere azil politic în Franţa; din 1983

IONESCU Gelu (prenume la
naştere: Gheorghe)( * Galaţi,

8.VI.
1937). - Critic şi istoric literar,
eseist. croni car ci nematografic,
memorialist. Lector universitar ş i
redactor cultural de radio. Doctor în
filologie. Fiul lui Ghiţă Ionescu, proprietar agricol, şi al Antoanetei (n.
Constantinescu). Face şcoala primară la Ga l aţi (1944- 1949), cea generală la Şcoala Nr. 2 din Târgu
Ocna, apoi Liceul Teoretic „Oituz" (abs. 1954). Urmează
Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţi i din

(abs. 1963). Doctor în litere al

Universităţii

din

se stabileşte la Miinchen (Germania), unde devine Program
editor, apoi Senior program editor la Radio Europa Liberă,
secţia română, până în 1995, când devine lector de limba şi
literatura română la Institutul de Romanistică a Universităţii
din Heidelberg (1995- 2002). A publicat mai multe volume de
eseuri şi criti că l iterară (Romanul lecturii, 1976; Orizontul
traducerii, 1981 ). Alcătuieşte şi prefaţează antologii din
teatru l lui Eugen Ionescu, din povestirile lui Vasile
Voiculescu, din scrierile lui Tudor Vianu. Despre Eugen
Ionescu publică două l ucrări bine primite de critica de
specialitate (Ionesco. Situation et perspective, 1980; Les
Debuts Jitteraires roumains d'Eugene Ionesco (1926- 7940),
1989). La Editura Polirom a apărut volumu l Copacul din
câmpie (laşi, 2003), distins cu Marele Premiu ASPRO pe
2003 la Târgul I nternaţiona l de Carte Bookarest din 2004.

IORDAN Constantin (*Târgu Ocna, 28.1.1946). Istoric, c ercetător. Fiul lui Constantin, muncitor la IRTA, şi
al Aureliei, casn i că. A urmat cursurile Liceului Teoretic
„Oituz" din Târgu Ocna (abs. 1964). În 1970 absolvă Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii „Al.I.Cuza" din laşi,
cu „Diplomă de Merit". A fost cercetător ştiinţific principal
la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei
Române din anul 1970 până la pensionare. Specializat pe
studierea relaţi i l or internaţiona l e din zona balcanică. I s-a
decernat Premiul „Mihail Ko gă lni ceanu " al Academiei
Române, în anul 1999, pentru lucrarea România şi relaţiile
internaţionale din Sud-Estul european: probleme ale păcii,
securităţii şi cooperării(1919- 1924) (1999). A susţinut, în
anu l 2000, la Facu ltatea de Istorie a Universită ţii din
Bucureşti , lucrarea: România şi proiectele edificării unui
Locarno balcanic(1925-1927), primind titlul de doctor în
istorie magna cum laude. Teza a fost publicată de Editura
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2001) sub titlul România şi relaţiile
din Sud-Estul european: „modelul" Locarno
(1925-1927). Este membru fondator şi vicepreşed i nte al
Societăţii Române de Studii Neoelene. A efectuat
specializări şi călătorii de documentare în toate statele
spaţiulu i balcanic şi a publicat zeci de studii ştiinţifice în
reviste de specia litate şi volume colective apărute în
Bulgaria, Serbia, Grecia, Turcia, Republica Moldova, Rusia,
Cehia, Ita lia, S.U.A. şi evident România. A mai publicat:
Dobrogea (1878-1940) în istoriografia bulgară postcomunistă (2013); Venizelos şi românii, Ediţia a li-a (2010);
Martha Bibescu şi prinţul moştenitor al Germaniei. File de
istorie, 1909-1910 (2010); Minorităţi etnice în Sud-Estul
european după primul război mondial: dimensiunile unei
probleme europene, Bucureşti (2002); Relaţiile românoelene. O istorie cronologică (în colaborare, 2003). C.I. a
devenit o autoritate în problematica relaţii l or internaţionale
din sud-estul Europei, cu deosebire pentru perioada
Curtea Veche

(Bucureşti,

internaţionale

interbelică .

MARTEŞ Grigore
(nume la naştere : Martiş)
(*Târgu Ocna, 23.IV.1914,
tBucureşti, 4.Vll .1973). Viceamiral, inginer. Fiul lui
Vasile Martiş, frânar la CFR,
şi al Ilenei (n . Bărbuţă),
casnică. Cursurile primare,
Şcoa l a de Meserii ş i primele
două clase ale Gimnaziului
„Oituz" (1927- 1929) în oraşul
nata l, iar după absolvirea
Liceului Militar Ferdinand I
din Chişinău face un an de
studii la Şcoala Po l itehnică,

re n unţând

din motive financiare. Se înscrie, în 1935, la
de Marină din Constanţa, devenind ofiţer
de marină în 1937. Avansea z ă pe scara i erarhică a Marinei
Mil itare Române îndep li nind diverse funcţii, de la
comandant secund al E.C.P., până la cel de l ocţiitor al
comandantu lui F.M.M., cu sediu l la Mangal ia. Între
1957- 1959, comandorul ing. Gr.M. a fost coma ndant al
Academiei. A realizat mai multe inovaţii cu caracter militar.
Publică mai multe l ucrări în domeniul ciberneticii aplicate
în marină . El poate fi socotit un pionier în teoria ciberneticii
în armată, în domeniul practic, folosind tehnica de ca lcul
pentru tehnica m i litară . Pe 29 decembrie 1963, viceamiralul
ing. Grigore Marteş a fost numit comanda nt al Marinei
Militare Române. A deţinut funcţi a de comandant al
Marinei Militare Române până la 4 iulie 1973, când a
încetat din vi aţă. Grupul Şc o lar de Marină „Al. I. Cuza" din
Constanţa organ i zează în fiecare an concursu l de
matematică „Viceamiral Grigore Marteş", Batalionul 110
C o municaţi i şi I nforma tică Mamaia Sat şi o stradă din
staţiunea Saturn îi poartă numele.
Şcoala

de

Ofiţeri

MATEI Neculai (*Gutinaş, 31 .X.1938). - General
maior (cu două stele), inginer. Stud iile primare în satul
natal, gimnaziale la Nego i eşti şi liceale la Liceul Teoretic
„ Oituz" din Târgu Ocna (abs. 1955). Absolvă Şcoala M i l itară
de Ofiţeri de Transmisiuni din Sibiu (1958) ş i activează ca
ofiţer în cadrul mai multor un ită ţi militare din Bucureşti
(1958-1 968). U rmea z ă cursu rile Institutului Politehn ic
Bucureşti, Facultatea de Electronică ş i Telecomun i caţi i
(1962- 1968). devenind inginer de transmisiuni. Din 1968 este
încadrat la D irecţi a Gene rală a Înzestrării (după 1987,
Departamentul Înzestră rii Armatei). având responsabi l ităti
în dotarea armatei cu armament şi tehnică m i litară . Din
1992 şi pân ă la pensionare, în 1998, a activat în cadrul
Comandame111tului Transmisiunilor în funcţia de locţi itor al

comandantului pentru

pregăti rea

de luptă

şi învăţământ.

MELICA, Vasile (*Târgu
Ocna, 24. 111.1924, tBucureşti, XII.
2001 ). - Pictor. Fiul lui Ioan Meii ca,
funcţionar, şi al Zoei, casnică. Studiile primare ş i liceale le face în
oraşul nata l. În 1954, M. a b sol vă
Institutul de Arte Frumoase „N. Grigorescu" din Bucureşti,
avându-i printre profesori pe Camil Ressu, Nicolae Dărăscu
şi Şte fa n Constantinescu. În perioada 1962-1 985 predă la
Institutul de Arte Frumoase „N. Grigorescu". După 1955
participă la expoz iţii anua le, biena le, comemorative ş i
festive în ţară şi străinătate . Devine membru al Uniunii
Artiştilor Plastici în 1956. A organizat numeroase expoz iţi i
persona le: Bucureşti (1963, 1972, 1987). Bacău (1971).
C onstanţa (1978). A expus şi în Grecia (1 960, 1978). Egipt
(1961 ), Japonia (1975). Austria (1976). Spania (1977).
Finlanda (1978). Iugoslavia (1981). A efectuat studii ş i
documentare în Italia, Franţa, Bulgaria, Spania, Olanda,
Germania, Turcia şi în fosta Uniune Sovi eti că. Lucră rile sale
sunt prezente în Muzeul de Artă din Bucureşti, dar şi în
muzee din Bacă u , Constanţa, Craiova, Galaţi, Târgovişte,
laşi sau în colecţii particu lare din Japonia, SUA, Spania,
Germania, Grecia şi Italia.
MELINTE, Mihaela
Carmen (Nume la naştere:
Do brinesc u) (*Bucureşti, 17.VI.
1958). - Geolog. Inginer. U rmea z ă
cursurile liceale la Liceu l Teoretic
din Târgu Ocna (abs. 1977; şefă de
promoţi e), iar cele universitare la
Facultatea de Geologie şi Geografie
din Bucureşti (a bs. 1982). Cursuri postuniversitare la Institut
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tur Geologie und Pa l ăonto l ogie (Universitatea Bochum,
Germania, 1993). Diploma de Doctor în Ştiinţe geologice a
Universtităţii Bucureşti (1997). A funcţionat ca: inginer
geolog la Întreprinderea de Prospecţiuni Geolog ice şi
Geofizice B u cureşti (1982-1986); Institutul de Geologie şi
Geofizică Bucureşti (1986- 1988); cercetător ştiinţific la
Institutul de Geologie şi Geofizică/lnstitutul Geologic al
Româ niei (1988-1 995); cercetăto r şti inţ if ic pri ncipa l
Institutul Geologic al României (1995-2001); INCD pentru
Geologie Marină şi Geoecologie (din 2001). A publicat 4
cărţi de autor, 91 de l ucră ri ştiinţifi ce, 53 de abstracte la
man ifestări naţiona l e şi internaţi onale, 3 hărţi geologice, 35
de participări la man i festări naţiona l e şi internaţionale. Fire
sensib il ă, M. a organizat două expoziţii personale de
pictu ră şi a publicat o carte de poezie.

MOCANU Gheorghe
(prenume la naştere: Gh iţă) (*Vâlcele, 31 .111.1938, tOneşti, 28.Vlll.
1993). - Pictor. Profesor de desen.
Fiul lui Grigore Mocanu, agricultor, şi
al Ilenei (n. Crăciu n ). Curs uri le
primare ş i liceale în oraşu l nata l,
apoi Facu ltatea de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu" din Bucureşti
(abs. 1965). A fost profesor de desen câţiva ani la liceul din
Târgu Ocna. Pictor sensibil pictează ma i ales flori şi
peisaje. D ebutea ză în 1966 la B acău . Renumele ş i l-a
câştigat prin înfi i nţarea, în 1966, a cercului de desen „Ion
Diaconescu" la Şcoa l a genera l ă nr. 5 din Oneşti. Profesoru l
M. a reuşit să creeze şi să aplice o metodă proprie de
transmitere a limbajului pictural, al cărui succes avea să fie
pentru prima dată recunoscut odată cu obţi nerea Marelui
Premiu Internaţi on al UNICEF la Conc ursul de desene
pentru copii „Bucuriile primăverii" (Paris, 1972). Roadele
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pasiunii şi fanteziei nu rămân fără ecou în cei peste 25 de
ani de îndrumător al tinerilor artişti: Marele premiu colectiv
la concursul „Arhiva de Aur" (1973). Premiul Naţiunilor
decernat de Fundaţia UNICEF (New York, 1990, 1991, 1993),
Marele premiu internaţional la concursul „Desenez casa
visurilor mele" (Japonia, 1993). Numărul de premii a
crescut neîncetat, tinerii artiştii remarcându-se în întreaga
lume: SUA, Franţa, India, Norvegia, Lituania, Danemarca,
Polonia, Japonia. A rea lizat grafica pentru coperte le
primelor numere ale revistei „Trotuşu l " (1967-1 970).
Profesorul M. a murit într-un trag ic acc ident feroviar, la fel
ca şi Ion Diaconescu, al cărui nume îl dăduse cercului său
de desen. Rămâne în memoria generaţiilor de artişti pe
care i-a format în cercul de desen „ Ion Diaconescu" ca un
dască l fără egal.

MOTREANU Dumitru
(*Târgu Ocna, 30.1.1949, t2014). Matematician, profesor univ. Fiul lui
Dumitru Motreanu, avocat, şi al
Venerei-Cleopatra (n. Teodorescu),
funcţionară . Studii generale şi liceale în oraşul natal (abs. 1967), unde sa remarcat în concursurile şcolare
la matematică, iar cele superioare la laşi (Facultatea de
Matematică a Universităţii „Al. I. Cuza", 1972). Şi-a susţinut
teza de doctorat cu tema: Metode de topologie diferenţială
cu aplicaţii la cohomologia mulţimilor diferenţiale (1978). A
predat, în cadrul catedrei de matematică a Universităţii din
laşi, ca asistent (1972- 1978), lector (1978- 1990), profesor
asociat (1990- 1996) ş i profesor (1996- 2000). Din anul 2000,
M. este profesor la Universitatea din Perpignan ( Franţa). M.
s-a afirmat în analiza neliniară, ecuaţii parţial diferenţiale şi
matematică aplicată. A primit premiul „Simion Stoilov" al
Academiei Române, a fost declarat „ Om al anului 1998", iar

biografia sa a fost inclusă în a XVIII-a ediţie „ Who's Who in
the World". Consilier editorial la „Modern Mechanics and
Mathematics" şi colaborator al unor prestigioase reviste
de matematică. A publicat numeroase articole şi studii,
unele în colaborare cu fiica sa Viorica, de asemenea
doctor în matematică, în reviste de specialitate din SUA,
Elveţia, Italia, Bulgaria, România, India şi Germania. A luat
parte la numeroase congrese, simpozioane, colocvii şi
conferinţe de matematică desfăşurate în Bulgaria, Canada,
Grecia, Franţa, Slovacia, Belgia, Elveţia, Austria, Polonia,
Germania ş.a. Este coautor la redactarea unei encic lopedii
matematice (Encyclopaedia of Optimization, Kluwer Academic Publishers).

MUNTEANU Vilică
c. Ştefan cel Mare,
24.11.1951 ). - Profesor, istoric, arhivist. Fiul lui Gheorghe şi al Anetei.
Studii generale în satul natal, iar
cele gimnaziale în Oneşti. Cursurile
liceale le urmează la Colegiul Naţio
nal „Grigore Moisil" (abs. 1971). În clasa a XI-a (1969-1970)
a învăţat la Liceul Teoretic din Târgu Ocna, o şcoală de
tradiţi e în acea perioadă. Absolvă Facultatea de IstorieFilosofie a Universităţii „Al. I. Cuza" din laşi. După o scurtă
carieră de profesor la şcolile din Stănişeşti şi Hăghiac
(Dofteana), din 1977 devine arhivist principal la Direcţia
Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, iar din 1989 directorul acestei instituţii. A urmat cursurile de specializare în
arhivistică, pa leografie româno-chirilică şi slavă (19782008). A publicat l ucrări privind prez,entarea unor fonduri
arhivistice din cadrul Arhivelor Naţionale din Bacă u, un
catalog de documente privitoare la R ăzboiul de Independenţă, numeroase articole în Enciclopedia judeţului
Bacău, Editura Agora, 2007 şi 2010 (coautor). dar şi în
(*Negoieşti,
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revista Acta Bacoviensia. A mai publicat peste 60 de studii
în volume şi reviste de specialitate şi circa 200 de articole
în presa locală, regională şi centrală. A susţinut peste 350
de comunicări la sesiuni ştiinţifice şi simpozioane interne şi
internaţionale şi numeroase expuneri pe diferite teme de
istorie, arhivistică, numismatică şi sigilografie. A fost principalul organizator al celor 30 de sesiuni ştiinţifice şi simpozioane de anvergură ale Arhivelor Naţionale Bacău şi a
45 de expoziţii găzduite de Arhive, Muzeu şi alte i nstituţii în
perioada 1982- 2015 şi a participat la majoritatea activităţilor comemorative sau cultura le de anvergură ţinute la
nivelul judeţului Bacău Pentru prodigioasa sa activitate
arhivistică a fost distins cu numeroase premii.

NECHITA-BURCULEŢ Mihai
(nume la naştere: Nechita Mihai)
(*Sârca, c. Podul Iloaiei, jud. laşi,
5.11.1949). - Pictor, profesor. Fiul lui
Vasile Nechita şi al Ecaterinei (n.
Gugeanu). Studii primare le face în
satul natal (1956-1961), iar cele gimnaziale şi liceale la laşi. Absolvent
al Facultăţii de Arte Plastice din laşi
(1977) şi al Institutului de Arte Plastice „N. Grigorescu" din
Bucureşti (1982). A predat până în prezent. ca profesor de
desen şi istoria artei, la şcolile generale din Târgu Trotuş
(1977- 1982), Casa Pionierilor din Slănic-Moldova (19821990), şcolile nr. 3 şi 4 şi Colegiul Naţiona l „c. Negri" din
Târgu Ocna, după 1991. Expoziţiona l a debutat în 1975. A
participat la anualele U.A.P. de la laşi (1976-1978) şi Bacău
(1979-2000), la expoziţii de grup, precum „Saloanele Moldovei" (Bacău, Chişinău). „Sa lonul Naţio n a l " (Bucureşti,
2006) sau alte manifestări similare la laşi, Suceava, Piatra
Neamţ şi Bucureşti. La acestea se adaugă alte 12 expoziţii
personale: Oneşti (1979, 1983, 1999, 2002). Cluj-Napoca

-----

(1986), Bacău (1987, 2008), Ploiesti (1988), Bucuresti (1989
2002, 2016), Drobeta-Turnu Seve~in (2008), Tulcea ·(2017) si
câteva în străinătate: Cortinovis-Rixheim (Franţa), Hinte~
haus-Regensburg (Germania, 1992), unde a câştigat un
concurs de artă decorativă pentru un edificiu industrial din
Bavaria, şi Sittard (Olanda, 2004). Lucrările sa le, portrete,
peisaje, icoane, figurează în colecţiile Muzeului de Artă din
Bacău, a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, sau
în co l ecţii particulare din România, Franţa, Germania, SUA,
Israel şi Canada. A cochetat în tinereţe cu muzica şi poezia,
colaborând sporadic la revistele „Ateneu" si „Cronica".
Este, în acest moment, printre cei mai cun.oscuţi artisti
plastici din judeţul Bacău.
·

PANŢÎRU Claudiu
Constantin (*Copa l ău, jud.
Botoşani, 18.Xl l. 1958). Protosinghel. Fiul lui
Gheorghe şi Aglaia Panţîru.
Orfan de mamă de timpuriu,
este crescut de bunica sa
Ruxandra, care îl educă în
spiritul dragostei faţă de
Dumnezeu şi a respectului
faţă de oameni. În 1973, se
înscrie la Liceul Pedagogic
„ Emil Bodnăraş" din Suceava, pe care-l absolvă în 1976.
Din 1975 intră ca frate ascultător la Mănăstirea „Sfântul
Ioan cel Nou" de la Suceava. La îndemnul Mitropolitului
Moldovei şi Sucevei, P.S. Teoctist, dă, în 1982, examen la
Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ. În 1985 este
uns în monahism la Mănăstirea Cetăţuia de către P.S.
Pimen Suceveanul, Episcop-vicar al Mitropoliei Moldovei si
Sucevei, în 1986 a fost hirotonit ierodiacon la aceea~i
mănăstire de către P.F. Teoctist, Patriarhul României, iar În

1993 este hirotonit ieromonah la Mănăstirea „Măgura
Ocnei". În 1996 se înscrie la Academia de Teologie din
Chişinău, pe care o abso lvă în 2000. Cursuri de masterat
(2006-2007) şi titlul de doctor în Teologie (2008), ambele în
cadrul Academiei de Teologie din Chişinău. Timp de 5 ani
(1995-2000) a predat Limba latină în scoala noastră. A
publicat 2 cărţi şi numeroase articole în ~eviste de profil. În
anul 2000, a înfiinţat Schitul Cireşoaia „Cuviosul Eftimie
cel Mare". A contribuit la reuşita manifestării comemorative legată de centenarul luptelor de la Ciresoaia
(2017). Scopul mărturisit al acestei ctitorii este com~mo
rarea si pomenirea eroilor căzuti în bătălia de la Ciresoaia
din ti~pul Primului Război M~ndial. Este meritul i~con~
testabil al staretului acestui schit de a fi conservat si
protejat însemneie vechilor bătălii purtate pe aceste locu;i,
salvându-le de la o distrugere sigură.

PASCU Maria (*Albele,
1.X l l . 1951) . - Farmacist ,
cercetător al istoriei locale. Fiica lui Grigore Pascu şi a Saftei. A
urmat şcoala genera l ă în satu l
Albele, iar cursurile liceale la Liceul
Teoretic din Târgu Ocna (abs. 1971 ).
Absolvă Facultatea de Farmacie din
laşi (abs. 1976). Şi-a desfăşurat
activitatea profesională în municipiul Bacău, timp de 36 de ani,
unde a lucrat ca farmacist, şef de depozit, şef de farmacie
şi şef de laborator farmaceutic. S-a pernsionat în anul 2012.
După decenii petrecute în universul farmaceutic, M.P. a
început să se documenteze în arhive şi biblioteci,
aprofundând cunoştinţele sale din acest domeniu. A
publicat două cărti despre farmacii si farmacisti: Retete
magistrale cu inc~mpatibilităţi farma~eutice - tehnicf de
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rezolvare (2006 şi 2013) şi Farmaciile oraşului Bacău Istorie şi contemporaneitate (2013). Este membru onorific al
Societăţii Române de Istoria Farmaciei. Legată sentimenta l
de satul natal, de casa părinţi l or ei, un mic muzeu
etnografic, M.P. a publicat o frumoasă şi documentată
monografie: Satul Albele, Istoric şi datini străbune (2015).

PAVEL Gheorghe (*Pârâu 911!:::;;;ii""'Boghii, 12.X.1947). - Colonel (rtg),
cercetător al istoriei locale. Fiul lui
Neculai, fost luptător pentru întregirea neamului în cel de-al Doilea
Război Mondial, căzut prizonier de
război la Cotul Donului, şi al Adelei
Pavel, doi oameni legaţi de pământ,
de animale, de frumuseţile locurilor
natale şi de la care, aşa cum mărturiseşte chiar domnul
colonel, a moştenit cele mai de preţ valori: cinstea, demnitatea, dragostea de locurile nata le, respectul pentru eroii
neamului şi mai presus de orice, responsabilitatea şi
respectarea cuvântului dat. A urmat cursurile primare la
Şcoala I- IV din Pârâu Boghii, clasele V-VII la Pârgăreşti,
iar din 1961 şi până în 1965, a fost elev al Liceului Teoretic
din Târgu Ocna. În toamna lui 1965 este admis la Scoala
Militară de Ofiţeri „Nicolae Băl cescu" din Sibiu, pe 'care o
abso l vă în decembrie 1968. În perioada 1969-1973, a urmat
două cursuri de înaltă specializare de câte 8 luni fiecare ,
pe care le-a absolvit cu rezultate foarte bune, iar din 1973
până în 1975 a urmat cursurile Academiei Militare de Înalte
Studii din Bucureşti. În cei 30 de ani de activitate în armată,
a parcurs o frumoasă carieră militară, de la gradul de
locotenent până la gradul de colonel şi a avut funcţii de
mare răspundere încă de la vârsta de 31 de ani. A fost sef
de stat major la Regimentul Mecanizat din Focşani timp ·de
doi ani, iar din anul 1980, a fost numit comandantu l
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Regimentului Mecanizat de la Râmnicu Sărat. Din anul
1986 a fost şeful de Stat major al Gărzilor Patriotice pe
judeţul Bacău, iar timp de doi ani a fost Director la IJVRM
Bacău. Din 1990 până în 1997 a fost prim loctiitor al
comandantului Centrului Militar Bacău. În timpul a~tivităţii
militare, a scris numeroase articole în revistele de
specialitae, iar după ieş irea la pensie s-a dedicat cercetării
istoriei locale. În urma acestor eforturi de cercetare, în
anul 2012, a publicat Cronica Satului Pârâu Boghii - Carte
pentru urmaşii mei. Are numeroase articole în „Sarea
Pământului" şi revista „Bacău l Eroic", fiind unul dintre
invitaţii de onoare la evenimentele importante organizate
de Primăria Târgu Ocna, sau alte primării sau institutii
unde, prin cuvântul său, îşi aduce un aport important în. ~
ţine vie flacara iubirii de ţară şi de neamul nostru românesc

PROTOPOPESCU Alexandru Dan (*Fălticeni,
30.Vlll.1942, tBucureşti, 17.X.1994). - Critic literar, prozator. Fiul
lui Dan Protopopescu, profesor de Limba si literatura română si
al Matildei (n. Procopie). Copilăria şi-a pet~ecut-o la Târgu Oe~~'
unde tatăl său era profesor la Liceul Teoretic „Oituz". Tot aici face
şi liceul (abs. 1960). Studii universitare la Facultatea de Filologie
din laşi, pe care o va absolvi în 1965. Lucrează ca asistent la
Institutul Pedagogic din Constanţa (1965-1967), redactor la revista
„Tomis" (1967-1974), bibliotecar principal la Biblioteca Judeteană
din Constanţa (1974-1976) şi ca profesor de liceu, ducând · apoi,
ani în şir, o existenţă de boem incurabil. Si-a luat doctoratul în
filologie la lasi (1977). Debutează cu vers~ri la lasul literar" în
1960, colaboirând cu critică şi versuri şi la „A~geŞ", „Ateneu",
„Orizont", „Tomis" şi „Viaţa românească", iar cu publicistică
la „Dobrogea nouă". Cronicile literare, publicate ani în sir în
„Tomis", îl anunţau ca pe unul dintre cei mai înze~trati
comentatori ai anilor '70. După 1981 se mută la Bucuresti ~i
trăieşte ca scriitor liber profesionist. Pentru un timp c~nf~
renţiar la Universitatea particulară „Columna". A publicat

trei

cărţi.

O carte de poezie, Exilul imaginar (1968) si

două

cărţi de critică literară: Volumul si esenta (1975) si R~manul

psihologic românesc (1978).

·

·

·

PUFULETE Elisabeta (nume
la naştere: Neculau Elisabeta)
(*Târgu Ocna, 3.V.1938). - Medic
sportiv. Fiica Anei Neculau, casnică.
După cursurile elementare şi liceale
în oraşul natal, urmează Facultatea
de Medicină a Institutului de
Medicină si Farmacie din Bucuresti,
promoţia 1.961. În 1966 ocupă postul
de medic primar în medicină
sportivă la CMS, cu rezultate notabile. Lucrează timp de trei
decenii în serviciul de cardiologie al laboratorului de
explorări funcţionale şi participă, până în 1989, la schimburi
de experienţă în străinătate (Polonia, Ungaria, R.D.G.,
U.R.S.S., Cehoslovacia). A participat la numeroase
congrese de cardiologie sportivă (Italia, 1980; Franţa, 1992;
Iugoslavia, 1995; Spania, 1996; SUA, 1997; Portugalia, 1997).
A fost coautoare la 3 tratate de medicină sportivă, sub
redacţia prof. dr. Ion Drăgan; coautoare a lucrării Inima si
sportul de performanţă ( 1975); a tratatului Cordul şi sport~/
de performanţă, Bucureşti, 1979, împreună cu dr. Carmen
Dumitru şi dr. Adalbert Szi:igy; a cărţii Diagnosticul cu
ultrasunete (1982); coautoare la mai multe tratate editate
sub coordonarea prof. dr. Tr. Pop. A avut peste 25 de
comunicări la congrese, conferinte si simpozioane din tară
şi peste hotare. În 2000, i s-a de~ernat pentru între.aga
activitate Medalia naţională „ServiciUJI Credincios" clasa a
III-a.
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RADU Dumitru ( * Bacău,
30.Vll .1936). - Poet, eseist, publicist. Medic. Doctor în Ştiinţe Medicale. Fiul lui Nicodim, controlor financiar, şi al Elenei Radu, casnică.
La vârsta de 4 ani se stabileşte cu
părinţii la Târgu Ocna. Cursurile elementare şi liceale (Liceul Teoretic
„Oituz") la Târgu Ocna (abs. 1955).
Urmează Institutul de Medicină şi
Farmacie din lasi (abs. 1962). A fost cercetător stiintific la
Institutul de Bi.ologie generală laşi (1965- 1970); ~edic
specialist de laborator clinic la Spitalul orăşenesc TârguOcna (1970-1976), apoi la Spitalul Judetean Bacău (19761990). Din 1990 este medic primar de laborator clinic si din
1991 conferenţiar asociat la Universitatea din Baâu. În
anul 1977 a obţinut titlul de doctor în ştiinţe medicale, specialitatea biochimie. Intensă activitate de cercetare
ştiinţifică materializată în zeci de comunicări la simpozioane sau sesiuni ştiinţifice. Debutează publicistic în 1990
şi publică eseuri, traduceri, cronici, haiku, haibun, tanrenga, haişin, poeme într-un vers în numeroase reviste din
ţară, dar şi din SUA şi Slovenia. Debut editorial în 2001
(Prispa cu greieri, Bacău, Ed. Alma Mater). Activează în
mai multe societăţi de haiku, conduce ateliere literare de
haiku şi este membru al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România (din 1995). Publică 9 volume de haiku si
poeme într-un vers la editurile Alma Mater şi Corgal Pre;s
din Bacău (Prispa cu greieri, 2001; Vama clepsidrei, 2003;
Escadrila de fluturi, 2003; Vară prin sălcii, 2004; Toaca de
seară, 2004; Foşnet de filă, 2005; Târziu de septembrie, 2005;
Cât mai sunt greieri, 2005; Ispita cărării, 2006). Activitatea
sa literară este încununată de numeroase premii.

SANDU Dan (*Târgu Ocna,
31 .111.1954). - Poet, profesor. Fiul
lui Dumitru Sandu şi al Domniţei .
Studiile elementare (Şcoala Nr. 2) şi
liceale (Liceul Teoretic) le face în
oraşul natal. A activat în cenaclul
„Incertitudini solare" şi a fost printre cei mai activi colaboratori ai .___.__
revistei „Trotuşul", ambele în cadrul
Liceului Teoretic din Târgu Ocna . După absolvirea liceului
(1973), D.S. îşi va continua studiile universitare la
Bucureşti, absolvind în 1982 Facultatea de Filologie, secţia
română-franceză. A primit numeroase premii la concursurile şi festivalurile de poezie din perioada 1977- 1985.
Membru al Fundaţiei Naţionale „G. Că l inescu" din Oneşti,
publicând constant în „Jurnalul literar". Primul volum de
poezie apare relativ târziu, Vămi răstignite ( 1997), urmat de
alte două în anii următori (Albind de-atâtea primăveri (2000)
şi Poeme la negru (2002), Herald în Talibania, 101 poeme,
(2007). Ultima lucrare, Valeriu Filimon, Epistole către Dan
Sandu, 2012, este o restituire literară a unui important critic
literar. Din 2004 devine membru al Uniunii Scriitorilor din
România, filiala Bacău. A fost inclus în volume antologice:
Mama (2014), Tata (2014), Flori de taină(2015), Antologie de
poezie contemporană (2015), Sub semnul lui Bacovia
(2015), ş.a. A publicat poezii şi articole în revistele: „Luceafărul'', „Săptămâna", „Ateneu", „Plumb", „Deşteptarea",
„Monitorul de Făgăraş'', „Sarea pământului'', „Izvorul
Numărul Unu" etc. şi a fost prezent la numeroase
manifestări cu lturale. Profesor de limba şi literatura
română la şcoala din Berzunţi, unde a fost mu lţi ani
directorul acestei şcoli

SAVIN Viorel (*Borzeşti, m.
Oneşti, 4.IV.1941). Dramaturg,
poet şi publicist. Fiul lui Emil Savin şi
al Sofiei (n. Bibere), învăţători . Face
cursul primar în comunele Parincea
şi Sărata . Urmează liceul la Bacău
(1955- 1958) şi îl absolvă la curs seral
la Liceul Teoretic „Oituz" din Târgu
Ocna (abs. 1960). avându-i profesori
pe Dan Protopopescu, la română şi
Leu Badiu, la latină . Student la Institutul Pedagogic din
Bacău, se transferă la Facultatea de Filologie a Universităţii
„Al. I. Cuza" din laşi (1961- 1963). Îşi va echiva la studiile şi în
1971 va absolvi, la cursuri fără frecvenţă, Facu ltatea de
Filologie a Institutului Pedagogic din laşi. Până în 1990 este
profesor, bibliotecar, directorul Casei de Cu ltură din S lănic
Moldova (1971- 1979), conservator muzeal la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Bacău (1979- 1989). După 1990 se va
implica în po l itică, va fi referent literar (1997), director
(1997- 1998), consultant artistic (1998- 2000) la Teatrul „G.
Bacovia" din Bacău, director al Bibliotecii Judeţene „C.
Sturdza" din Bacău . Va fonda revistele „Teatru l românesc"
(1997- 1998) şi „Cartea" (din 2001). în 2003 devenind director
la „Monitorul" şi director al Editurii Casa Scriitorului. Din
2002 conduce Filiala Bacău a Uniunii Scriitori lor din
România. Debutează cu proză în revista „Ateneu", în 1969,
iar editorial cu piesa Ovidiu la Tomis, în volumul colectiv
Teatru.Din creatia dramaturgilor amatori (1979). Prima carte
persona lă, Joc~/ de dincolo de ploaie, îi apare în 1985. Începând din 1973 i s-au reprezentat mai multe piese de teatru
la Slănic-Moldova, Bacău, Bucureşti, Piteşti, Constanţa,
Botoşan i, laşi, Giurgiu. Amitim câteva din cărţile de proză şi
teatru ale lui V.S.: Jocul de dincolo de ploaie, 1985); Lucruri
şi fiinţe (1987); Căderea - trei moduri de sinucidere, (1993);
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Lamentaţia fructelor (1994); Ginere de import (1997); Despre
starea autografului. Cărţi cu olografe (2001) etc. A publicat
două albume Nicu Enea (2015, 2017). A fost distins cu
numeroase premii ale Uniunii Scriitorilor, Ordinul „Meritul
Cultural" în grad de Cavaler, 2004; Premiul „Opera Omnia"
al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bacău, 2006 etc.
Este un nume recunoscut în dramaturgia românească .

SIMIONICĂ Sandu (*Târgu
Ocna, 17.Vl.1934, tîimişoara, 24.Xll .
1991 ). - Actor. Fiul lui Gheorghe,
lăcătuş mecanic, şi al Aglaei (n .
Antohi). casnică. Studiile primare,
gimnaziale şi licea le le-a făcut în
oraşul natal. Şi-a început activitatea
artistică în oraşul nata l ca artist
amator. A participat la primul festival
de teatru Ion Luca Caragiale, care _......,.__
s-a desfăsurat la Bucuresti, în 1958.
În 1963,
absolvă Fac.ultatea de Artă Teatra lă şi cinematografică ,,I. L. Caragiale" din Bucureşti. A fost actor la
Teatrul din Oradea, Teatrul Dramatic din Constanţa şi la
Teatrul Naţional din Timişoara (1977- 1991). A colaborat cu
opereta, teatrul TV şi cinematografia. În 1977, i s-a acordat
„Premiul de interpretare masculină pe anul 1977" (premiu
A.T.M .) pentru rolul din Marele soldat de Dan Tărchilă, pus
în scenă la Teatrul Dramatic din Constanţa . Un alt rol
memorabil este cel din /o Mircea Voievod de Dan Tărchilă.
S-a căsătorit cu actriţa Aurora Simionică (1962) şi a avut o
fiică Anda (născută în 1977), care este tot actriţă. A jucat
mulţi ani pe scena teatrului din Tim işoara. S-a remarcat în
rolul principa l din piesa Io Mircea Voievod. A mai jucat în
filmele Vlad Ţepeş (1979), Burebista (1980) şi Pădureanca
(1986). În seara de Crăciun a anu lui 1991 a murit într-un
accident de circulaţie produs în apropierea Timişoarei .

S.S.
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SPRI NŢEROIU Gheorghe
(*Târgu Ocna, 15.X.1940). - Scriitor, publicist, editor, om de afaceri.
Fiul lui Gheorghe Sprinţeroiu şi al
Aglaei (n. Lupaşcu) . Studii primare,
elementare şi liceul în oraşul natal
(abs. 1955), iar cele superioare la
laşi (Facultatea de Filologie).
Cursuri postuniversitare de jurnalism, limba franceză şi psihologie. Doctorat în ştiinţe
politice. Se afirmă în l iteratură şi politologie, domenii în
care a publicat numeroase studii şi cărţi. Gh.S. profesează
ziaristica, având şi o susţinută activitate de istoric, critic
literar şi comentator politic . A îngrijit (în colaborare) prima
ediţie critică a operelor lui Ion Vinea (5 volume) şi a adus
contri buţi i la biografia şi opera acestui scriitor. Sub semnătura sa a apărut volumul Ion Vinea interpretat... publicat
la Editura pentru Literatură din Bucureşti . A că l ătorit mult
în Europa, Asia, Africa, Orient, America Latină. Impresiile
sale de călătorie au fost reunite într-un volum (în colaborare cu Doina Topor) intitulat Escale în Africa şi Orient
(1981). Dintre cărţi l e de politologie amintim: Mişcarea de
nealiniere în confruntările politice contemporane (1986) şi
/alta şi problemele europene (1996). Din 1990 conduce Casa
de editură „Excelsior-Multi Press", transformată ulterior în
„Multi Press Internaţional", unde a impus două colecţii importante: Lecturi fundamentale (Incursiuni în civilizaţiile
omenirii, Pagini despre cultura europeană, Filosofia lui
Blaga, Scriitori scandinavi ale eruditului prof. univ. dr.
Ovidiu Drimba) şi Opere complete - Agatha Christie (93 de
volume). Cu producţiile sale editoriale a participat la târguri
internaţionale de carte la Frankfurt, Ierusalim ş i Bucureşti .

STANESCO Michel (nume la .---......,
naştere : Stănescu Mihai) (* 30.11 1.
1942, tStrasbourg, 2009)). - Cercetător, profesor universitar. Doctor în
fi lologie. Rezident la Strasbourg,
Franţa . Fiul lui Constantin, funcţio
nar CFR, ş i al Corneliei, casn i că.
Studiile licea le la Liceu l Teoretic
„Oituz" din Târgu Ocna (abs. 1959). Urmează Facu ltatea de
Filologie, secţi a franceză, din Bucureşti . Pentru scurt timp
asistent universitar, după care pleacă în Franţa şi, după o
scurtă perioadă de activitate la Universitatea Sorbonna din
Paris, devine cercetător ş i profesor de literatură medievală,
timp de aproape trei decenii, la Universitatea „Marc Bloch"
din Strasbourg. Aici va susţine o a doua teză de doctorat
sub direcţia reputatului profesor Mi chel Zink. Autorul a
numeroase artico le şi cărţi privitoare la literatura
cava l erească medievală . A publicat o cu legere de articole
sub titlu D'armes et d'amours: etudes de litterature
arthurienne (Editura Paradigme, 2002) . Alte cărţi publicate:
Jeux d'errance du chevalier medieval: Aspects ludiques de
la fonction guerriere dans la litterature du Moyen âge
flamboyant (Le iden, New York, Copenhagen, Ed . Bril l
Academic Pub, 1997); Histoire europeenne du roman medieval: Esquisse et perspectives (Presses Universita ires de
France, 1992, împreună cu Michel Zink). Sub redacţia sa a
fost rea l izată o amplă antologie sub titlu La legende du
Graa/ dans litteratures europeennes, Antho/ogie commentee (Edition La Pochotheque, 2006). Invitat să conferenţieze
la numeroase universităţi europene. În 2003, a fost invitatul
Universităţi i din Bucureşti (le Departement de Fran~ais et le
Centre d'Etudes Medievales), unde a con ferenţi at despre
romantismu l trubadurilor. Cu acest prilej s-a publicat
lucrarea Melanges offerts Michel Stanesco (Ed. Univer-

a
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sităţii din Bucureşti, 2003). În toamna anului 2006, S. a
revă z ut liceul în care a învăţat (astă z i, Colegiul Naţional „C.
Negri " din Târgu-Ocna), însoţit de prof. univ. dr. Ion
Pânzaru, rectorul Universităţii din Bucureşti, dăruind
câteva cărţi şi bibliotecii colegiului nostru.

STOICA Corneliu
( * Comăneşti ,

18.IX.1950). Istoric, profesor, scriitor. Fiul
lui Gheorghe, funcţionar, şi al
Corneliei (n. Sarea). U rmează _.._.•„
clasele I- VI la Şcoa l a genera l ă nr. 1 din oraşu l natal,
fina lizând ciclul gimnazial şi
liceal la Liceul Teoretic din
Târgu Ocna (abs. 1971). În
timpul liceului a fost membru
fondator al cenac lului „Incertitud ini solare" şi responsabilul secţie i ştiinţifi ce a revistei „Trotuşu l " (1967- 1971),
fiind unul dintre cei mai activi colaboratori ai acesteia . A
absolvit Facultatea de Istorie-Geografie (1975), şef de
promoţie pe ţară, şi Facultatea de Istorie-Filosofie (1980),
ambele în cadrul Universităţii Bucureşti . Carieră didactică
în ca litate de profesor la şcolile din Nicoreşti şi Satu Nou,
comuna Pârgăreşti (1975- 1982) şi la Colegiul Naţiona l „C.
Negri", din 1982. Cercetător al istoriei şi culturii loca le şi
zonale, cu numeroase articole, studii, recenzii, cronici în
reviste de specialitate, dar ş i prin prezenţe active în
Asociaţi a „C. Negri" din Târgu Ocna, în Fundaţia Naţi onală
„G . Călinescu" din Oneşti sau alte manifestări culturale
judeţene sau naţionale . Debut publicistic în „Anuaru l
Institutu lui de Istorie ş i Arheologie „A. D. Xenopol" din laş i
(1984) şi editoria l în 1995. Autor a peste 25 de cărţi:
Dicţionarul istoric al localităţilor trotuşene (3 ediţii, 1997,
1998, 2002), Istoria oraşului Târgu-Ocna din cele mai vechi

timpuri până la 1918 (2 ediţii, 1995, 1999), Istoria ilustrată a
oraşului Târgu Ocna din cele mai vechi timpuri până la
1918 (2 ediţii, 2003, 2009), Valea Trotuşului, Ghid turistic
vizual (2012), Valea Trotuşului, Bibliografie (2011 ), Bicentenar Costache Negri (1812- 2012) (2012), Centenar Palatul
Administrativ (clădirea Primăriei oraşului Târgu Ocna)
(1912- 2012) (2012). Târgul anilor romantici, Un secol de
istorie ilustrată a oraşului Târgu Ocna (2013), Valea
Trotuşului de odinioară în cărţi poştale ilustrate (1899-1939)
(1914). Slănic-Moldova de odinioară în cărţi poştale ilustrate (1899-1939), 2015; Zile de foc la porţile oraşului Târgu Ocna, Centenarul luptelor de la Coşna şi Cireşoaia (19172017), 2017 ş.a. Corolarul acestor importante contribuţi i
istorice rămâne monumentala Valea Trotusului, Enciclopedie (3 ediţii, 2006, 2008, 2017). prima en~ic lopedie din
România dedicată unui bazin hidrografic şi unica lucrare
de acest gen în literatura europeană de specialitate.
Pentru laborioasa şi prodigioasa lui activitate a fost distins
cu Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki" al Academiei Române
(2006), Premiile „Bogdan Petriceicu Haşdeu", „Ilie
Gravoru l" şi „Arta Cărţii" la Salonu l Internaţiona l de Carte
Chişinău (2010, 2013, 2015), medalii de aur, vermeil mare ş i
argint la târgurile internaţionale de cartofilie (Piatra Neamţ,
2014; Cluj-Napoca, 2015; Bucureşti, 2016). Diploma de
„Membru de Onoare" al Asociaţiei Naţionale „Cu ltu l
Eroilor" (2007), titlul de Cetăţean de Onoare al Oraşu l ui
Târgu Ocna (2009) etc.

ŞANDRU Dumitru (*Sasca
Mică,

j. Suceava, 7.IX.1 934, tGa l aţi,
2013). - Istoric, profesor universitar.
Fiul lui Mitică şi al Catincăi . Şcoa l a
primară în satul natal, ia r studiile
gimnaziale şi liceale la Liceul Teoretic
„Oituz" din Târgu Ocna (abs. 1951).

fiind primit în gazdă de un prieten al tatălui său. Licenţiat al
Facultătii de Istorie a Un i versităti i „Al. I. Cuza" din lasi
(1958), 'doctor în istorie al acel~iaşi Universităţi (1971.).
Cercetător (1958- 1971) şi ce rcetător ştiinţific principal la
Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopo/" din laş i ,
şef al colectivului de Istorie Contemporană (până în1995). A
fost profesor invitat în SUA la Universitatea din Portland
(1984-1 986). Are preocupări ştiinţifice în domeniu l istoriei
contemporane a României, abordând cu predi l ecţie evoluţia
prob lemei agrare, sub diverse aspecte, în perioada
i nterbelică şi postbe l ică, precum şi probleme de istorie
politică, economică şi demografică. Lucrări reprezentative:
Reforma agrară din 1921 în România, 1975; Populaţia
României între cele două războaie mondiale,1980; Creditul
agricol în România (1918-1944), 1985; Satul românesc între
1918- 1944, 1996; Reforma agrară din 1945 în România, 2000,
Comunizarea societăţii româneşti în anii 1944-1947, 2007
etc.

VIŞAN Florentina (nume la naş
tere: Usturoi Florentina) (*Căiuţi,
3.Xll. 1947). - Profesor universitar.
Doctor în filologie. Fiica lui Ion
Usturoi, funcţionar, şi al Victoriei,
casnică . Urmează cursurile Liceului
Teoretic din Târgu Ocna (abs. 1966).
Părinţii locuiau pe strada Vasi le
Alecsandri nr. 10. Absolvă Facultatea de Filologie din
Bucureşti, secţia chineză şi română (1971). Obţine titlul de
doctor în filologie la Universitatea din Bucureşti (1995).
Predă limba chineză la liceu (1971- 1978), apoi începe
cariera universitară la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi Orientale: asistent (1978- 1990). lector (19901996), profesor asociat (1996-1999) şi profesor universitar
(din 1999). Publică numeroase cărţi, articole şi studii de
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specialitate (gramatica limbii chineze, antologie de poezie
chineză, lingvistică chineză etc.), dar şi traduceri. Decan al
Facultăţii de Limbi Orientale a Universităţii Bucureşti (din
1998) şi membră în multe asociaţii de sinologie.

ZAMFIR Gheorghe (prenume
la naştere: Ghiţă) (*Târgu Ocna, 3.IX.
1914, t23.l.2004). - Doctor, Prof. univ.
dr. doc. Fiul lui Ioan Ştefan Zamfir şi al
Marghioalei (n. Strat). agricultori.
Casa părintească a fost pe str. Tisesti
nr. 153. Învaţă la Şcoala Primară Nr: 1
de Băieţi, cu învăţătorul Vasile Turcu,
apoi urmează 3 clase la Gimnaziul de
Băieţ i „Oituz'', din oraşul natal.
Continuă cursurile la Liceul „Roman Vodă" din Roman,
susţinând baca laureatul la Liceul „Petru Rareş" din Piatra
Neamţ (1933) . Urmează Facultatea de Med ic ină a
Institutului de Medicină şi Farmacie din laşi (abs. 1940). Din
1950 îşi începe activitatea de cercetare în Institutul de
Igienă din laşi . Din 1954 îşi începe şi activitatea didacti că la
Institutul de Medicină şi Farmacie din laşi. În 1959 a
obţinut, în cadru l Institutu lui de Medicină şi Farmacie din
laşi, titlul de doctor în şti inţe medicale, specialitatea Igienă,
cu teza: Caracterizarea sanitară a bazinelor naturale de
apă de pe teritoriul Moldovei, iar în anul 1967 i s-a acordat
titlul de doctor docent. Contribuţia sa şti i nţifică este una
majoră, cuprinzând peste 300 de lucrări ştiinţifice şi
comunicări publicate în reviste de specia litate sau
prezentate la diverse congrese şi simpozioane din ţară şi
străinătate . A scris volumul autobiografic Din viaţa unui
medic nonagenar. Avataruri şi împliniri (Editura Grigore T.
Popa, laşi, 2004). O carte pilduitoare pentru o viaţă exemplară dedicată ştiinţei medicale româneşti.
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RESURSE MATERIALE
CORPUL PRINCIPAL
PARTER:
Cabinetul Directorului
Secretariat
Arhiva
Cabinetul de asistenţă
psihopedagogică
Sălile de clasă : 1, 2, 3, 4, 5, 6
Grup sanitar
Centrală termică proprie
ETAJ I:
Cancelarie
Contabilitate
Laboratoarele de informatică: 7, 8
Sălile de clasă: 9, 10, 11, 12
ETAJ li:
Cabinet de asistenţă medicală
Sălile de clasă: 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19,20

STR c
. ·NEGRI

ANEXA 1
Sălile de clasă: 21, 22, 23, 24, 25
Grup sanitar
Centrală termică proprie

ANEXA2

COLEGIUL NATIONAL „COSTACHE NEGRI"
'
PLAN DE SITUATIE
Scara 1:100

C1 A1 -

clădirea principală
clădirea Anexă

1

'

A2 - clădirea Anexă 2
SP - Sala de sport
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PARTER:
Biblioteca „Daniela Caurea"
Centrul de Documentare şi
Informare
Sala Multimedia
Grup sanitar
Centrală termică proprie

ETAJ I:
Laborator Chimie+ Anexă
Laborator Fizică +Anexă
Grup sanitar
ETAJ li:
Laborator Biologie+ Anexă
Sală multimedia
Sala de clasă 26

SALA DE SPORT
Vestiare
Sală de fitness
Centrală termică

proprie

Sumar general
Localul Anexei 1 este clădire de
patrimoniu (ridicată în 1893, în stil
Spiru Haret)
1 Spaţii de învăţământ:
28 de săli de clasă;
3 laboratoare: fizică, chimie şi
biologie dotate cu materiale
didactice si aparatură audio-video
moderne (video proiectoare, laptop);
2 cabinete de informatică (80 de
calculatoare în reţea şi conectate la
internet);
1 centru de documentare şi
informare;
1 sală de sport modernă;
1 terenuri de sport bituminat
1 cabinet de consiliere psihologică
1 bibliotecă şcolară (peste 25.000 de
cărţi), cu sală de lectură;
4 centrale termice proprii

CERTIFICĂRI
FCE (Cambridge English: First)

~e.\Ge.\~~M~

Nivelul 82 pe Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi a
Consiliului Europei.
FCE for Schools
Nivelul 82 pe Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi a
Consiliului Europei.

1I

FILIERA TEORETICĂ

CCNA Discovery
Ofe ră expe rienţa necesară

pentru a contri bui la satisfacerea cererii
în domeniul TIC (Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor). Colegiul N aţi onal „Costache Negri" Târgu-Ocna oferă
posibilitatea de a urma cursu l „CCNA 1 - Networking fo r Home and
SmallBusinesses". Acest curs este structurat pe 9 capitole:Hardware
Calculator Personal, Sisteme de operare, Conectarea la reţea, Conectarea
la Internet printr-un ISP, Adresarea reţelei, Servicii de reţea, Tehnologii
Wireless, Securitatea de bază şi Depanarea reţelei.
crescânde de

cc:
o
cc:

UJ

c....

:::::>

L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'

CI,) ,.--~~~~~~~~~--=~----~~~~~~~~~~~---::=-==-==-~~~~~~~---,

....J

:::::>

....J

u

u

(engleză intensivă)

FILIERA TEORETICĂ

Profil Real
cc:
o
cc:
UJ
u.
z
....J

:::::>

Ştiinţele

CLASA a X-a

Naturii Ştiinţele Naturii

(engleză intensivă)

u

Filologie
(engleză intensivă)

e

Şti i nţe

Sociale

L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'

Profil Real

CLASA a IX-a

....J

u

Profil Uman

Matematică- I nformatică

Ştiinţele

Naturii

(engleză i ntensivă)

Şti i nţe

ECDL
Permisul european de conduce re a computerului (ECOL - European
Computer Oriving Licence) este cel mai răspând it program de certificare a
competenţelor digitale recunoscut la nivel i nternaţiona l în 148 de ţări şi
numără până în prezent peste 12 milioane de persoane înregistrate în
program. Permisul european de conducere a computerului (Permisul ECOL
Complet) este cel mai important şi cel mai răspândit standard de certificare
şi atestă faptul că deţi nătoru l lui posedă cunoştinţe de bază despre
Tehnologia Informaţiei (IT) spre a folosi un ca lculator personal şi aplicaţii de
calcu l obişnuite la un nivel mediu de competenţă. Permisul ECOL complet
reprezintă o refe rinţă şi pentru celelalte certificări standardizate dezvoltate
în acest moment de Fundaţi a ECDL. Astfel, certificările ECDL se împart în
acest moment în 5 categorii: I niţiere, Nivel de bază, Avansat, Specialist şi
EUCIP. Permisul ECDL atestă faptul că deţi nătorul a promovat 7 module:
Concepte generale ale IT, Utilizarea computerului şi organizarea fişi erelor,
Procesare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări, Informaţie şi
Comunicare.

IELTS

Profil Uman
Fi lologie

profesionişti

Sociale
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IELTS este lnternational English Language Testing System (Sistemul
internaţional de testare a limbii engleze). Este un test folosit pentru a evalua
capacitatea de comunicare în eng l eză, pentru toate cele patru abilităţi
lingvistice - ascultare, citire, scriere ş i vorbire - pentru ce i care
intenţi onează să studieze sau să lucreze acolo unde engleza este folosită ca
li mbă de comunicare.
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rofesorii de Limba si literatura română s-au bucurat de o
bună reputaţie profesională, unu au fost autori de articole,
studii sau au editat volume de poezie sau proză sub
semnătură proprie (M. Teodorescu, E. Salahoru, V. Marcu, D.
Răducea). D. Protopopescu a fost unul dintre primii profesori
remarcabili ai acestei şcoli. D. Zgăvârdic i , G. Angheluţă şi E.
Salahoru au înfiinţat, în 1967, primul cenaclu literar al şcol ii,
Incertitudini solare, şi au editat a doua revistă şcolară (prima,
Revista noastră, în 1953- 1954). Trotuşul , care a apărut între
1967-1973. Din 2013, activează cenaclul Alfa (prof. coordonatori:
C.G. Bran, M. Mihăilă, C. Antohe), care încearcă să valorifice
talentul creator al elevilor. S-au editat şi alte reviste şcolare:
Adolescenţa (D. Răducea), Negru pe alb (C. Antohe, C. Râncu) şi
CeNedava (C. Antohe, M. Mihăilă, B. Modoranu). Au existat şi
cercuri de Limba şi literatura română, cu o activitate mai mult sau
mai puţi n vizibilă . Profesorii au participat la cursuri de formare
continuă şi au dezbătut în cercurile pedagogice teme de mare
interes (Strategii interactive - factori de ameliorare a absenteismului şcolar, 2012; Mijloace de dezvoltare a creativităţii elevilor
prin activităţile şcolare şi extraşcolare, 2013). Au fost obţinute
rezultate foarte bune la olimpiada de Limba şi literatura română,

P

O Oneşti, Fundaţia Naţională „G. Călinescu" (1999). Criticul literar Nicole
Manolescu, prof. Daniela Răducea şi colectivul redacţional al revistei
„Adolescenţa"
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fazele judeţeană ş i naţională, dar şi la examenul de Bacalaureat.
Profesorii au invitat scriitori sau publicişti, unii foşti elevi ai şcol ii ,
pentru a-şi prezenta creaţiile literare: Radu Cârneci (1970), Cornel
Galben (2001). Alexandru Dumitru (2002), Dan Sandu (2003). Dumitru
Radu (2010). Gheorghe Drăga n (2014). Cătălin-Dorian Florescu
(2014). S-au org anizat numeroase concursuri şi activităţi educative,
unele în colaborare cu biblioteca şcolii. Menţionăm, printre multe
altele, concursuri de recitări (Sub semnul Luceafărului, Dor de
Eminescu, 2011). de poezie pe muzică clasică (Adolescenţa ca stare
de graţie, 2016). de referate şi prezentări de Power Point (Cartea
bate filmul, 2012), de d ramatizări (Dramaturgia română contemporană, 2013) sau de lectură expresivă (Lectura mea de suflet,
2013). Dintre proiectele educaţionale derulate în ultimii ani amintim:
Pe urmele lui Ion Creangă (2008), În lumea lui nenea Iancu (2009). ln
memoriam: Daniela Caurea (2010). Imaginea femeii în cultura
mondială (2011), Parada personajelor literare (2012), O carte citită
- o comoară descoperită (2012), Noi nu vrem să fim geniali, noi
vrem să fim tribulinzi (2013), Bacovia sau „sfârşitul continuu"
(2017). Sesiunea de comunicări, Sacru şi profan în opera lui Mircea
Eliade (2017). a implicat un n umăr mare de elevi ai colegiului. Merită
să menţionăm şi spectacolul-concurs, CeNegriştii au talent (2017),
cu ecou în rândul elevilor, ca şi concursul, Curat-murdar în lumea
lui nenea Iancu (2017). D. Răducea a fost prezentă, împreună cu
elevii săi, timp de câţiva ani la Zilele Culturii Călinesciene, realizând interviuri cu poetul Mircea Cărtărescu şi criticul literar Nicolae
Manolescu (1999), dar şi cu profesorul americ an Matthew Schmid,
care a predat engleza în colegiul nostru timp de doi ani (1999- 2001 ).
Profesorii au fost antrenaţi în diverse programe artistice prezentate
de elevi cu ocazia Zilelor Oraşului, în cadrul activităţilor Casei de
Cultură , evenimentelor comemorative (Centenarul luptelor de la
Coşna şi Cireşoaia, 2017) sau la sfâ rşit de an şcolar. O parte din
profesori s-au implicat activ în bunul mers al şcoli i ca director (Jan
Harapu, Maria Mateciuc, Carmen Antohe) sau director adjunct
(Dumitru Zgăvârdic i, Georgeta Angheluţă) având o prestaţie
meritorie. Unii elevi talentaţi au ajuns mai târziu poeţi (Dumitru
Radu, Daniela Caurea, Dan Sandu) sau actori (Sandu Simionică,
Alexandru Bogdan etc.), semn al pasiunii lor încurajate de profesori
pentru lectură.

imba latină a avut profeso ri de mare ţinută, cu o pregăti re
lingvistică remarca b ilă . Primii profesori care au predat
~a ceastă limbă clasică au fost Elisabeta lanovici, Constantin
Zapodeanu şi preotul dr. Neculai Comănescu, o persoană de mare
erudiţie. Profesorul Leu Badiu, cu o lungă ca rie ră didactică în
această şcoală, a coordonat un cerc de Civilizaţie şi cultură
romană, în deceniile 6 şi 7 ale secolului trecut, în care se organizau
dezbateri ş i procese literare pe teme cum ar fi oratoria sau
delaţiunea la romani, şedinţele de cerc fii nd g ăzduite de biblioteca
liceului aflată pe atunci în preajma cancelariei. Profesoara M. Cobuz
a încercat să predea elevilor săi pe lângă limba latină şi neogreaca,
un demers meritoriu. A sprijinit iniţi ativa profesorului Corneliu Stoica
de a invita, pentru a ţine conferi nţe despre relaţiile mănăstirilor de la
Muntele Athos cu fostele mănăstiri „Răducanu" şi „Precista" din
Târgu Ocna, pe domnul Florin Marinescu, reputat ce rcetător la
Institutul de Cercetări Neogreceşti din Atena (Grecia), activitate
realizată în parteneriat cu Casa de Cultu ră (2003). Dintre ultimile
activităţi desfăşurate, care au captat atenţia elevilor i nte resaţi de
c ivilizaţia romană, se n u mără şi prezentarea video, Imperiul roman
în imagini (2017). Remarcabilă traducătoa re din limbile clasice,

L

O Onesti, Fundatia Natională „G. Călinescu" (1999). Întâlnire memorabilă
între elevii colegiului Şi un mare scriitor contemporan. În prim plan, poetul
Mircea Cărtărescu şi prof. Daniela Răducea. De Zilele Culturii
Călinesciene desfăşurate în fiecare toamnă la Oneşti, elevii au putut
cunoaşte persona lităţi de marcă ale culturii româneşti (Nicolae
Manolescu, Dan C. Mihăilescu, Nicolae Breban, Eugen Simionescu,
Horaţiu Mălăele, Solomon Marcus, Alex Ştefănescu, Constantin Ciopraga)
şi mulţi alţii.

latină şi greacă.
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imba rusă s-a predatîn această şcoală din 1945 până în 1998,
când s-a pensionat profe sorul Vasile Druguleţ Schimbarea
~regimulu i politic din România, după 1945, a impus limba rusă
printre limbile străine care trebuiau predate în şcolile româneşti .
Primii profesori de limba ru să au fost Baruh lanovici, Mihail No u raş
şi Olga Nazarevici. Elevii studiau cu deosebire gramatica, cursul
practic de învăţare a limbii ş i literaturii ruse. Erau analizate operele
scriitorilor din perioada clasică (secolul XIX) precum romancierii
M.I. Lermontov, I.V. Turgheniev, L.N. Tolstoi ( Război şi pace, Anna
Karenina), F.M. Dostoievski ( Crimă şi pedeapsă, Fraţii Karamazov),
dramaturgii N.V. Gogol (Revizorul) şi A.P. Cehov ( Pescăruşul,
Unchiul Vania, livada cu vişini) şi poetul A.S. Puşkin (Boris
Godunov, Evghenii Oneghin). Dintre scriitorii secolului XX erau
studiaţi Maksim Gorki (Azilul de noapte), M.A. Şolohov (Pe Donul
liniştit), A.N. Tolstoi (Calvarul), dar şi poeţii ş i scriitorii ruş i
proletcultiştii din perioada comunistă. Eleva Daniela Caurea făcea
remarcabile traduceri din poeziile lui Puşkin şi Yesenin pentru
revista „Trotuşul", dar şi alte reviste literare (1969- 1970). Limba rusă
a fost uti lă elevilor, într-o anumită peri oadă, pentru traducerea
cărţilor tehnice. Profesorul V. Druguleţ a fost şi un bun instrumentist,
participând la manifestările culturale organizate la nivelul şcol ii sau
de către Casa de Cultură, iar după pensionarea sa a fost, timp de
câţiva ani, singurul traducător autorizat de limba rusă din o raşul
nostru.

L
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O Casa de Cultură din Sulina (2006). Delta Dunării, subiect de inspiraţie
pentru elevii români şi francezi veniţi să descopere unicitatea acestui loc.

imba franceză, predată în oraş încă din prima j umătate a
secolului XIX, a fost principala limbă străină predată în
~această şcoală de aproape un secol. Profesori de mare
ţinută profesională au transmis ştafeta francofoniei în această
şcoală generaţie după generaţie. A fost prim a şcoală din judeţul
Bacău care, încă din decembrie 1989, a stabilit contacte cu Franţa.
Rezultate me ritorii la olimpiada de franceză, fazele judeţea n ă şi
naţională (D.M. Gerea, S. Lăcătuş u , A. Rugină) şi Bacalaureat.
Elevii au fost pregătiţi pentru a obţine certificatul Test Fra n~ais
lnternational (A. Rugină). Au funcţionat cercuri de limba fra nceză
(E. Goga, D.M. Gerea, S. Lăcătuşu) şi s-au organizat diverse
activităţi : cu ocazia Zilei Francofoniei (20 martie), concursuri de

L

realizări ale unor panouri cu diferite ţări francofone, de recitări din
poezia franceză; realizarea revistei on-line La latinite hier et
aujourd'hui; prezentarea unor filme fra nţuzeşti în cadrul proiectului săptămânal La cinematheque fran~aise (M.M. Borşa).
Profesori preocupaţi de continuă perfecţiona re. M.M. Borşa a
beneficiat de o bursa pentru un stagiu de formare în Franţa (Lyon,
2013). Schimburi şcolare între colegiul nostru şi Colegiul Auguste
Bartholdi (Col mar, Franţa), în anii 1992 şi 1993, finalizate cu înfrăţirea
celor două colegii. Activitatea a fost coordonată de profesorii D.M.
Gerea şi Claude Sutter. Alte două proiect,e internaţionale au fost
cordonate de prof. A. Rugină: Proiectul Delta 2006, desfăşurat la
Sulina, cu participarea unui grup de elevi francezi din regiunea
Vendee, a unui grup de elevi ai colegiului nostru şi a unui grup de
elevi din orasul Sulina; Proiectul Să cunoastem culturi diferite, să
trăim şi să c~eăm împreună, în 2007, în Po~zauges, a avut participanţi din 5 ţări: Franţa, România, Estonia, Lituania şi Polonia iar
obiectivul principal l-a constituit dezvoltarea solidarităţii si
promovarea toleranţe i printre tineri. Prof. M.M. Borşa a participat la
Ecole francophone d'ete, organizată la Colegiul Naţional Dimitrie
Cantemir (2013, 2014). Elevi ai colegiului au participat la Festivalul
Naţional de Creaţie şi Interpretare „Ana Blandiana", la Galaţi, cu
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O Centrul de Documentare şi Informare. Ziua francofoniei (20 martie!.
Panouri cu diferite ţări francofone şi cultura lor.

participare i nternaţi ona lă (coord., prof. A. Rugină). Cu ocazia Zilei
Francofoniei, 20 martie 2016, la Timişoara a avut loc un concurs de
realizare a unei pagini de revistă în limba franceză la care colegiul a
participat cu două echipaje (coord., prof. A. Rugină), cucerind
Premiul Special „Honneur et Courage" şi Premiul Special „Couleurs Nationales". Putem menţiona şi concursul naţional Istoria
văzută prin ochii cititorilor noştri (prof. M.M. Borşa şi A. R u gină), în
anii 2016-2017. Profesorii păstrează prin realizările lor tradiţia
francofonă a şcolii de aproape un secol.

imba engleză a fost introdusă în anul 1982 la stăruinţa unor
părinţi, primul profesor fiind L. Bejenar~ !Bratul._Din 1998,
~upă pensionarea ultimului profesor de limba rusa, engleza
îsi capătă repede statutul de prima limbă străină predată în şcoală,
I~ concurentii cu limba franceză care avea o lungiHradiţieîn istoria
acestei scaii. Profesori cu o pregătire profesională remarcabilă, au
transmi~ pasiunea pentru limba englezii. Funcţioneazii de peste un
deceniu un cabinet de limba engleză dotat cu sprijinul oranizaţiei
Peace Curps cu cărţi de beletristică, dicţionare, encicloped~,
manuale, CD player etc. Rezultate meritorii la olimpiada de engleza,
faza judeţeană, cu premii şi menţiuni, şi foarte bune la ate~~r:~
lingvistică din cadrul examenului de Bacalaureat. Part1c1pari
numeroase la diverse competiţii: Concursul interjudeţean
HAlexandru Vornicu·, organizat de Asociaţia Profesorilor de limba
engleză din Moldova, cu secţiunile Prepared Spech, Creative
Writing şi English on Stage, între 2002-2014; Concursul
international de creatie literari .Ioan Alexandru·, Buzău, 2009, la
sectiun~a de traduc~ri si proză; Concursul naţional da creaţia
_Va~ile Alecsandri·, se~ţiunea limba engleză, Bacău; Concursul
naţional de eseuri organizat de .Shakespeare Schou1· din

L

O Alpact din vidauconfarinţa 11li• i• aur ,;,,,. cu Colegiul Provincial
Yaroslasl din Rusia. Pe ecran, elevii colegiului nostru implicaţi în acest
proiacl

*Luminiţa

BEJENARU (BRATU)
*Liliana FLOREA
*Carmen Georgeta BĂLAN
Marian CÎRCEL
Diana Nicoleta BEJAN
*Florin POP

O Mambrii trupai da taatru participanţi la Etlflislr an St111111. unda au luat
locul1,cuskit-ul.ToSinOrNotToSiti'(2014).
Bucuresti (2010); Cangurul Lingvist şi Winnars. Primul schimb
scalar ~u un colegiu din Marea Britanie, organizat de L. Bejenaru
(Bratu), în anii 1994-1995, prin reciprocitate, profesorii şi elevii
liceului vizitând Londra şi împrejurimile sale şi au fost gazdă pentru
profesorii şi elevii englezi. Numeroase colaborări în cadrul ~n~r
proiecte internaţionala: Spring Day in Europe (2006-2009); Th_is 11
our time (2007-2017), prin intermediul unor videoconferinţe;
Mondialogo (lnternational Dialogue and Exchangel (2007-2008). Cu
organizaţia Peace Corps (1999-2005) prin voluntarii săi, Matthe~
Schmidt. Kelli Graziano şi Eric Martin, perioadă în care voluntaru
americani au fost implicaţi în procesul predării limbii engleze în
scoală dotării cabinetului de engleză cu diverse cărţi provenite din
donati( si cu implicarea acestora în diferite proiecte educaţionale
derul~t~ în scoală. M. Circei a participat la activităţi din cadrul
programului 'comenius. M. Circei şi C.G. Biilan au fost prezen~i la
Simpozionul .Confluenţe cantemirene· (Oneşti, 2013). Profesoru de
englezii au fost activi în viaţa coleg_iului nost~u cu numeroas~
activităti extra-curriculare: concursuri de eseuri, scenete, lecturi
expresi~e, cu ocazia sărbătorilortradijionale din U.K. şi SUA, Happy
Halloween, Halloween Essay Contest, Valentine's DayEssay
Contest Christmas Essay Contest etc. (C.G. Bălan, M. Circei, F. Pop,
D.N. BeJan). Elevii colegiului nostru, pasionaţi de arta dramatică, au
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obtinut3 premii li la concursul interjudeţean English on Stage (laşi,
2017), fiind coordonaţi de prof. M. Circei. În şcoală funcţionează de
mai multi ani Reading club, un cerc de lecturii şi Cinema club, cu
vizionări colective si comentarii sau dezbateri pe marginea filmelor
proiectate (M. Cir~el). Tot profesorul M. Circei este o prezenţii
activă în viata elevilor imortalizând momentele unice de la Balul
Bobocilor s'au Balul Absolvenţilor. Dintre foştii premianţi la
concursurile şcolare, mulţi au devenit astăzi profesori de limba
engleză (Oana Hârlea, Alexandra Prăjinariu, Nicoleta Mocănaşu
(Sultănel), Alexandra Iorga). Şi mulţi alţi absolvenţi , care au urmat
alte facultăti, recunosc avantajele pe care le-au avut ca urmare a
însusirii te~einice a limbii engleze din timpul liceului. Profesorii de
limb~ engleză resimt responsabilitatea de a avea absolvenţi bu~~
cunosciitori de engleză capabili sii se integreze în domen11
profesionale de viitor.

O Crea1ivwing1(11fi,2015),prof. coord. D. N. Bej1n
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*Ana BALITCHI
.
*Alexandra BĂDULESCU
*Victoria CHIRIES• (BURSUC)
*Aurel ZOTIA
*Georgeta VÂRNAV
*Mihai SAMSON
*Gheorghe ~aŢĂ
Viorica RaTA
Neculai CIORBĂ
*Maria HOLOVCA
*Gheorghe CAPĂTĂ
*Maria ISAIC
*Neculai CRÎSMARU
Alisa HÂRJABĂ
Oana MASALA
•
*Gheorghe FLOREA
DănutARAMĂ
,
atematica a fost reprezentată de profesori cu o bună
pregătire profesională (toţi cu gradul didactic li, autori de
articole şi culegeri de matematică (A. Hârjabă, O.
Maşala). Rezultate meritorii s-au obţinut la olimpiada de
matematicii, fazele judeţeană şi naţională. Menţionăm prestaţiile
de excepţie ale elevilor Dumitru Motreanu (1967), Viorica Ciorbă

(1988) şi Mira Ruşinoiu (1995), ca şi a altor mulţi elevi ajunşi în fazele
naţionale. Rezultatele la examenul de bacalaureat au rămas în nota
constantă de foarte bune. Au funcţionat de-a lungul timpului cercuri
de matematică (A. Zona, M. Samson, M. Holovca, M. lsaic, A.
Hârjabă, O. Maşala, D. Aramă) pentru elevii pasionaţi de acest
obiect. Prof. M. lsaic a editat 3 numere din Ion Barbu - Dan
Barbi Iian - , Revistă de cultură matematică, în anii 2003-2004, cu un
sumar diversificat, de la matematica aplicativă la cea distractivă.
Elevii au participat la Concursul internaţional de matematici
aplicată Cangurul matematic, cu rezultate foarte bune (prof. coord.:
A. Hârjabă, 2011), ca de altfel şi la Concursul da matematici
aplicată Adolf Haimovici (prof. coord.: A. Hârjabă, O. Maşala, 2011,
2012).Aceleaşi rezultate le-au obţinut şi la Concursul da anluaraîn
educaţie (prof. coord.: A. Hârjabă, O. Maşala, 2012). Elevii au fost
atraşi şi de concursul Matematica da la intuiţia la raţiune, cu
aplicaţii interactive pe calculator (A. Hârjabă, O. Maşa la, 2015). Toţi
profesorii s-au implicatîn diverse proiecte educaţionale (Generaţii
fi atitudini, Un mediu curat, Calendar matematic, Matematica în
spaţiul artistic, Planul meu de afaceri, A. Hîrjabă, O. Maşala) în

M

O Vechiul laborator de Matematici.

- - - - - - - - - - - - - COLEGIUL NAŢIONAL COSTACHE NEGRI

https://biblioteca-digitala.ro

colaborare şi cu alţi colegi ai şcolii (L. Căiuţanu, M. Angheluţă
Bratu), dar şi activităţi doar ale profesorilor din catedră: Matematicieni celebri, Matematica în limba englezi, Matematica de
excelenţi (A. Hârjabă, 2017), Aplicaţii ale matematicii în artă (A.
Hârjabă, O. Majala, 2016). Putem aminti şi organizarea unor
concursuri şcolare precum: Un vaccin contra violenţei, Cetăţenie
multipli, Calendarul drepturilor omului (A. Hârjabă, O. Maşala,
2013) şi a unor activităţi de voluntariat de plantare de puieţi sau a
unor ateliere de lucru pentru confecţionarea de obiecte şi măşti din
deşeuri. Ţinem să remarcăm performanţele de excepţie ale
absolventului Dumitru Motreanu, cere, din anul 2000, e devenit
profesor univ. dr. al Universităţii din Perpignan (Franţa). Unii
profesori au îndeplinit şi funcţia de directori ai şcolii (A. Zotta, M.
Samson, Gh. Raţit Gh. Capătă) încercând să contribuie la o mai
bună administrare a patrimoniului material al şcolii şi la un proces
didactic cât mai eficient. A~i profesori au făcut parte din consiliile
de administraţie a şcolii sau şefi de cerc sau de catedră, cu o
contribuţie notabilă în cadrul acestor organisme (M. lsaic, A.
Hârjabă).

naugurarea noului local al şcolii, în 1963, aînsemnat şi
posibilitatea profesorilor de fizicii de a dispune de un
laborator propriu dotat cu apărătura necesară
efectuării unor experienţe conform programelor în
vigoare. Astlizi, laboratorul de fizicli şi camera aned cu
aparatura specificii se găsesc în clădirea Anexă 2. Primii
profesori de Fizică au fost Dionisie Druţu şi Constantin
Mazarini. Profesorii s-au remarcat prin profesionalism şi
dăruire în pregătirea elevilor pentru examenele de treaptă,
înainte de 1989, şi de Bacalaureat, rezultatele obţinute de
elevi fiind bune. Participare constantă la concursurile
şcolare, cu deosebire la olimpiade, faza judeţeană, cu
numeroase premii. Dintre activităţile catedrei de fizicii din
ultimii ani amintim: RADIO-ul fi istoria sa, Cilitorie în
univers (V. Andrieş, 2016, 2017) şi Gravitaţie, Maree,
Alunaciri da taran ID. Sieber, 2016). Au funcţionat de-a
lungul anilor şi cercuri de fizică (V. Bogatu, A. Voinea, G.
Pricepe), în care elevii au fost iniţiaţi în tainele fizicii

I

O AnllXll Labandarului d11 Fizici cu
aparaturi alactricl 'i alactronicl.

.

*Dionisie DRUTU
*Constantin MAZARINI
*Ana NĂDUH
*Dumitru HUMĂ
*Irina SAMSON
*Ioan BĂLCUS
*Gheorghe MOISE
*Gheorghe OPREA
*Liliana LUPU
*Ion URSAC
*Valeria BOGATU
*Angela VOINEA
*Verginica BARUT
*Giorgeta COSTAN (PRICOPE)
Vasile ANDRIEŞ
Oana SIEBER

.

aplicate, unii elevi manifestand calităţi reale de inventatori. Oparte
din profesori s-au implicat activ în bunul mers el şcolii ca director
(Ion Bălcuş) sau director adjunct (Verginica Barut) având o
prestaţie meritorie. Dintre foştii elevi s-a remarcat Florin Ciubotaru,
care a ob~nuttitlul de doctor în Fizică (Germania). Astăzi, odată cu
impactul informaticiiîntoate domeniile, profesorii de fizică folosesc
softul şi mijloacele moderne (computere, proiectoare etc.) în
procesul de predare pentru a asigura cea mai bunii adaptabilitate a
elevilor la noile cerinţe ale acestei epoci.
O Laboratorul de Fizici.
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rofesori cu bună reputaţie profesională au predat această
disciplină de-a lungul anilor. Primii profesori de Chimie au
fost Felicia Constantinescu şi Elena Roşca. Până în 1978
s-au predat disciplinile Chimie anorganici şi Chimie organici, la
care s-a adăugat şi Chimie-Fizici (la clasa a XI-a) în perioada
liceului industrial. Astăzi se învaţă Chimie anorganici fi generali
(la clasele a IX-a si a XII-a) si Chimie organică (la clasele a X-a si a
XI-a). Încă din 19S3, profes~rii au avut la dispoz~ie un laborator' de
chimie cu anexă pentru substanţele chimice. Olaborantă, Mărioara
Popa, a asigurat câteva decenii pregătirea lucrărilor de laborator.
Din 2008, în Anexa 2, funcţionează noul laborator de chimie, cu
cameră anexă pentru substaţele chimice şi ustensilele necesare
efectuării lucrărilor de laborator prevăzute în programa şcolară.
Elevii au avut posibilitatea de a activa în cercuri de chimie (E. Roşca,
A. Gurguţă, E. Vartolomei, Th. Şotcan) cu o tematică diversă. Ei au
fost pregătiţi şi pentru olimpiada de chimie, faza judeţeană, unde au
obţinut rezultate meritorii, sau la concursurile de chimie ffPatru

P

O Anexa Laboratorului de Chimie cu aparatura fi substanţele chimice
neCflSlre exp•ri•DJ•lor de laborator

O Laboratorul de Chimie
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Ponr (2001-2010) şi nMagda Petrovanuff (laşi, din 2014). Şi
rezultatele elevilor la examenul de Bacalaureat au fost bune an de
an. Între activităţile organizate de catedra de chimie se numără
vizita la Staţia de Epurare a apelor Târgu-Ocna (E. Vartolomei, L.
Bama, 2017). Ointeresantă activitate de ecologizare a fost şi Let's
Dart (E. Vartolomei, 2016). Unii profesa ri (E. Va rtolome i) s-au im pi ic at
în apariţia unor reviste şcolare propunând subiecte de probleme
pentru olimpiada de chimie (revista nAdolescenţan, 1999--2000), iar
alţii !Felicia Constantinescu, Theodore Şotcan), în calitate de
directori, s-au preocupat de modernizarea bazei materiale a
colegiului nostru şi de îmbunătăţirea procesului educativ. Dintre
foştii elevi s-au remarcat ulterior, obţinând titluri de doctori în
Chimie, Daniela Neagu (Italia) şi Maria Cristina lftimie (Germania).
Dispunlind de un laborator modern, cu toate ustensilele necesare,
de soft educaţional, profesorii de astăzi încearcă să predea
interactiv această disciplină.

~n primii ani ai liceului, pa lângi!i orala da Ştiinţele Naturii sa

predau şi ore de Igienă de către medicii din localitate (doctorii
Gheorghe Brebu, Margareta Danielescu si Ludovic
Podhorodeschi). În deceniile următoare se vor preda dÎferenţiat pe
nivel de clase Botanica (IX), Zoologia (X), Anatomia omului (XI) şi
Ecologia (XII). Astăzi se predă Biologie vegetală şi animală (clasele
IX-X), Anatomie şi fiziologie umană (clasa a XI-a) şi Genetică şi
ecologie umană (clasa a XII-a). Laboratorul da Biologia a fost
inauguratîn 2008, în clădirea Anexă 2. Laboratorul are şi oîncăpere
anaxli pentru materiale didactica (mulaje, planşa, atlase, trusa da
disecţie, microscoape), care sunt folosite pentru orele de lucrări
practice. Elevii au participat la activităţi din cadrul cercurilor
organizate la nivelul şcolii (A. Borş, I. Leică, L. Stănescu, L.M.
Domunti, P.C. Rusu) şi la concursurile pe teme de biologie, Winnen
(L.M. Domunti, 2013), Alimente cu respect de sine (L.M. Domunti,
2013), Simpozionul Internaţional Cu poluarea nu-i da joacă (L.
Domunti, P.C. Rusu, Huşi, 2015), Heal1s up! (L. Domunti, laşi, 2017).
Alimentaţie raţionali (L. Domunti, P.C. Rusu, 2017). Rezultate

I

*Dr. Gheorghe BREBU
*Dr. Margareta DANIELESCU
*Dr. Ludovic PODHORODESCHI
*Maria NiŢĂ
*Elena DUMACHI
*Ligia ROŞCA
*Anita BORS
*Ion ,LEICĂ .
*Liviu STĂNESCU
Loredana Mihaela DOMUNTI
Paula Cristina RUSU
meritorii la olimpiadele şcolare şi la examenul de Bacalaureat.
Atractive pentru elevi s-au dovedit excursiile didactice cu tema
ffEducaţia ecologic.ii a elevilor prin studiul florei 'i vegetaţiei
Rezervaţiei Naturala Perchiun (L.M. Domunti, 2008-2008). Cu acest
prilej elevii au realizat şi un ierbar cu speciile floristice din aceasti!i
rezervaţie, de lângă Oneşti, specifice zonelor de silvo-stepă. O altă
excursia cu elevii a fost cea da pa Muntele Mi!igura (L. Domunti,
2015). Profesoara L.M. Domunti a coordonat proiectul educaţional
ffMonitorizarea precipitaţiilor atmoafarica în luna aprilie 2013 în
ora;sul Tlrgu-Ocnaff şi a participat la Simpozionul Internaţional
.Confluenţa Cantemirenan organizat de Colegiul Naţional .Dimitrie
Cantemirw din Oneşti (2013). Dintre activităţile catedrei din ultimii ani
amintim: Tulburări de comportament alimentar (L. Domunti, P.C.
Rusu, 2015), S.iinitatea alimentafiei (L Domunti, P.C. Rusu, 2015),
Drogurile de lângă noi (L. Domunti, 2016) şi Biochimia iubirii -Codul
bunelor maniera în iubire (L. Domunti, E. Vartolomei, 2017).
Profesorul I. Leică a fost şi director adjunct câţiva ani. Această
disciplină a fostpredatăîn această şcoală timp de câteva decenii de
profesori precum L. Roşca, A. Borş, I. Leică şi L. Stănescu.

O Laboratorul de Biologie
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O Moment da racul1g1ra la Tmiţs deţinuţilor politici sntit:an111ni,ti din
incinta Bisericii Sfinţii Tmplraţi (20141.

ID

o .Ziua Eroilor'", uni dintre marile slrbltori 1le Dl'lfUlui. De 11 stingi: C.A. Ciubotaru, consiliar, I. Grazaw, Constacha NUJu. consilier, Ganaral (rl
Vasile Apostol, praf. C. Stoica, Colonel (r) Ioan PETRESCU, prof. L. Barna.

iscip lina Istorie afost reprezenta~, de-a lu.ng ul ~impu lu~· de
profesori care s-au remarcat prm profes1onahsm (toţi au
avut gradul I didactic), rezultate meritorii în concursurile
scalare, autori consacraţi prin articole, studii şi cărţi publicate (Şt.
Pelin, C. C. Rugină şi C. Stoica, autor a peste 25 de cărţi). Corneliu
Stoica a fost premiat de Academia Română, în anul 2006, pentru
Valea Trobl,ului. Enciclopedie, prima lucrare de acest gen din
literatura europeană. Pentru promovarea imaginii staţiunii prin
cultură i s-a acordat titlul de Cetăfaan de Onoare al ora,ului Tirgu
Ocna (20091. Profesorii de istorie (C. Stoica, C. Rugină, C. Stăcescul
au participat cu elevii colegiului la toate evenimentele comemorative organizate de comunitatea locală: 24 Ianuarie (cftnd este
omagiat şi Costache Negri),9 Mai (Ziua Independenţei, aVictoriei şi
a Europei), Ziua Eroilor (de Jnălţarea Domnului·), Ziua Vinltorilor
de Munte (3 noiembrie), 1 Decembrie (Ziua Naţională a României).
Cercul .Cultul Eroilor· (înfiinţatîn 2010; prof. coord. C. Stoica), care
desfăsoară activităti de cultură, educaţie patriotică şi cinstire a
eroilo'r, participând la evenimentele comemorative, îngrijirea
Cimitirului Eroilor (cu tunuri) şi la excursii în locuri cu monumente
istorice reprezentative. A primit diplome de merit din partea
Asociatiei Nationale .Cultul Eroilor - Regina Maria· (Bucureşti,
Bacău; 2007,· 2011, 2012). Clubul Debate (Club de dezbateri
academice; înfiinţat în 2008; prof. coord.C. Stăcescu) urmăreşte
dezvoltarea spiritului critic, de in~iativă, comunicare, retorică şi
argumentare în rândul elevilor. Membrii clubului s-au calificat la
Forumul Naţional de Dezbateri Academice format .Karl Popper· din
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o Concentrare în timpul Olimpiadei liNl'ii thlzbal (Baciu. 211171
2008, 2009 şi 2010, ultima la Ploieşti (când s-a obţinut şi locul V-VIII
pe

tară),

au

obţinut

locul III la

Competiţia Naţională

.Dezbatem

Ro~ânia·, Braşov, octombrie 2013 şi au fost prezenţi la diverse

compet~ii regionale şi Openuri naţionale în perioada 2009--2017.
întâlniri cu personalităţi reprezentative ale vieţii noastre politice şi
culturale: în 2009, cu Principele Radu al României pe proiecte de
viitor pentru tinerii din România; în 2011, cu politologul Cristian
PARWLESCU, despre valorile democraţiei. Dintre absolvenţii şcolii
s-au remarcat istoricii Dumitru Şandru, în istoria reformelor agrare
din România, Constantin Iordan, în relaţiile internaţionale din sudestul Europei, Corneliu Stoica, în istorie zonală şi locală, Vilică
Munteanu, în arhivistică, primii trei fiind premiaţi de Academia
Românii. Profesorii de istoriei au fost totdeauna implicaţi în viaţa
şcolii şi a comunităţii locale.

O Dialog dinamic, interactiv, cu reputatul politolog Cristian
PARVULESCU (8111

imp de aproape4decenii,Geografia afost predată de familia
Augustin şi Lucia Lepădatu, profesori rămaşi în conştiinţa a
zeci de generaţii. Astăzi, programa şcolară prevede
predarea Geografiei fizice (IX), Geografiei umane (X), Geografiei,
Probleme ala lumii contemporana (XI), Geografiei Europei,
Rominiei fi Uniunii Europene, fiind şi disciplină de bacalaureat.
Profesori cu o bună reputa~e profesională (gradul I didactic), autori
de articole şi studii în reviste de specialitate (A. Lepădatu, L.
Lepădatu, M. Pustianu, M. Docan). Prof. M. Docan a colaborat la
redactarea monografiei oraşului Dărmăneşti (coordonator: prof. V.
Alexa), cu revista de profil turistic, Force Tourism (Bucuresti), cele
geografice (Orizontul Băcăuan, Terra) sieste membru în c~lectivul
redacţional al revistei liceului, Cenedava. Rezultate foarte bune la
olimpiada de geografie, faza judeţeană, Sesiunea de comunicări fi
referate pentru elevii da liceu (20131 şi bacalaureat (M. Doc an, M.
Pustianu), unde s-a înregistrat în fiecare an un procent de
promovabilitate de 100%. În şcoala noastră s-a organizat
Simpozionul naţional de Geografie, A treia planeti de la Soare (M.
Pustianu, M. Docan, 2010) şi faza judeţeană a S11iunii de
comuniciiri fi referate pentru elevii de liceu (M. Docan, 2013).
Participanţii la simpozionul de geografie au putut vizita baza
turisticii de agrement a Salinei Tirgu Ocna, amplasată în Mina

T

O Centrul de Documentare fi Informare. aspect din timpul desfi,urlrii
Simpozionului NaJional da Geografia (2010).

Trotu,, la 240 m adâncime. Tot la Târgu Ocna s-a desfăjurat şi faza
judeţeană a Olimpiadei de Geografie (2017). Au funcţionat de-a
lungul timpului cercuri de geografie (L Lepădatu, M. Docan), iar în
ultimii ani Cercul da Turism S.O.R.S., care a organizat excursii pe Vf.
Moldoveanu din Munţii Făgăraşului, Vf. Omu din Munţii Bucegi,
Hăşmaşu Mare sau excursii cu grupuri mari (70 de elvi) în
Maramureş, Dobrogea, Oltenia etc. (M. Docan). A. Lepădatu a fost
un excelent animator cultural, L. Lepădatu şi D. Docan, directori
~ .-----~--------------~---
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O Prof. Mihai Docan, cu alavii, pa Valea Rlutului, Drhaiul Vechi,
Republica Moldova (201&)

@

adjuncţi, cu implicare în buna administrare a şcolii. Profesorii de
geografie au fost activi şi în derularea unor activităţi de parteneriat
(Primăria, Ocolul Silvic, Staţia Meteoi pentru plantarea unor spaţii
verzi, ecologizarea unor perimetre de-a lungul râului Trotus sau
lecpi practice pe platforma meteo (M. Docan, M. Pustianu). 'Elevii
colegiului nostru aufostincluşiîn parteneriate cu Scut Verde Oneşti
şi în proiectul ecologic Şcoli panhu unviitorvarde (M. Docan).

O Salina. Profaaori 1Ji •lni participanJi la Simpozionul Naţional da
Geografia dalfil,urat la Tllrgu-Dcna (2010)

'i

O Ulpia Traiana Sannizagatusa. Întâlnire cu illoria. În primul rind,
profesorii C. Sticascu M. Docan (2013)
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O Prof. L. Căiuţanu 'i T. Apostu în timpul activităţii Tradiţie şi
modemitate (Z017)
de câţiva ani s-a derulat proiectul educaţional Săptămâna
educaţiei globala, Adopti un stil da viaţi durabil (T. Apostu, 2009,
2010, 2014-20171 în parteneriat cu şcolile gimnaziale din oraş şi din
comuna Pârgăreşti, dar şi proiectele: Eu, consumatorul (L.
Căiuţanu, 2015) şi Împreuni pentru pace (L Căiuţanu, 2016) .. L.
Căiuţanu a participat în calitate de formator la programul Educatia
economi cii elicienti în înviţimlntul primar (2009--201 Dl, organizat
de C.C.D. Grigore Tabacaru Bacău şi Centrul Român pentru
Educaţie Economică. În cadrul catedrei s-au desfăşurat numeroase

O Confecţionarea de obiecte din de,euri, demararea unui nou
proiect educaţional.

ID

O COI. Lacţia de economia predată folosind soft lamalic de
aclualilata

isciplinele socio-umane au variat în timp în functie de
epoca istorică parcursă. În anii epocii comuniste se p'redau
pe lângă Psihologie, Economia politică şi Socialismul
,1iinţific, într-o perioadă cu învăţământ politizat. După 1989, se vor
preda Logicii, argumentare 'i comunicare, Psihologie, Educaţie
antreprenorială, Economia, Sociologia şi Filosofie. Profesori cu
remarcabilă pregătire profesională (gradul I didactic). T. Apostu a
obţinut titlul de doctor în Filosofie cu teza Logos 'i eros la Mircea
Vulcinescu. Parte din reuşitele didactice reflectate prin articole
publicate în reviste de specialitate (L Căiuţanu, T. Apostu). Prof. L
Căiuţanu a participat cu lucrări la sesiuni de comunicări ştiinţifice
(Braşov, 2015; Moreni, 2016; Comăneşti, 2016). Premii şi menţiuni la
olimpiadele şcolare, faza judeţeană şi rezultate bune şi foarte bune
la Bacalaureat în fiecare an. Elevii au participat la diverse
concursuri şcolare, având o prezenţă meritorie: Concursul naţional
de afişe Economia vizutli de mine (Oneşti, 20091; Concursul Cel mai
bun plan da afaceri (Oneşti, 2008); Concursul naţional de educaţie
ecologică (Sighişoara, 2010); Concursul naţional Pimintul a casa
noastră; Concursul de afişe Drepbll meu în societatea în care
trăiesc (20101, Concursul naţional Floarea da coif (Braşov) şi multe
alte le, sub coordonarea profesoarei L. Căiuţa nu. Au apărut Ia nivelu I
şcolii, sub aceeaşi coordonare mai multe reviste şcolare de profil,
iarT.Apostu a făcut parte din redacţi a revistei Pa'i spre viitor. Timp
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O Proiectul educaţional Suntem prietenii Naturii (Z017)

activităţi, la

care au fost antrenaţi un număr mare de elevi: Tradiţia
Personalitatea - o
a lumii, Profilul
politicianului romin (2017). Profesorii de socio-umane au fost şi
coordonatorii unor proiecte educaţionale şi au realizat parteneriate
cu unele instituţii locale (Primăria oraşului Târgu-Ocna, Poliţia
staţiunii T.!lrgu-Ocna, Centrul de Recuperare şi Reabilitare a
persoanelor cu dizabilităţi Târgu-Ocna, S. C. nCoşna· Târgu-Ocna).
Ele au constat în lecţii-vizită, concursuri, activităţi de voluntariat
(ecologizare, plantare de puieţii, expoziţii cu obiecte confecţionate
din deşeuri, anchete sociale, ateliere de teatru în care s-au jucat
piesele Procesul inamicilor naturii, Vreau să fiu pre,edinte!, Un
pedagog de ,coală nouă şi multe altele. Dintre proiectele
educaţionale ale membrilor catedrei din ultimii ani amintim: Diferiţi
dar egali - voluntariat pentru persoanele cu dizabilititi (T. Apostu,
L Căiuţanu, 2016), acţiune de voluntariat, Lumea viizuti prin ochi de
copii (T. Apostu, L Ciiiutanu, 20171, concurs de Ziua Copilului,
Împreuni pentru pace
Apostu, L Căiuţanu, 2016), activitate în
parteneriat cu şcolile generale, parohiile, jandarmeria şi poliţia
oraşului Târgu-Ocna. Prin toate aceste activităţi, profesorii de
socio-umane se străduiesc să pregătească elevii pentru noile
provocări ale economiei actuale şi schimbările sociale care survin
în viaţa reală.
şi modernitate în societatea romineascii,
construcţie continuă, Ordinea morală

n.·

O

Tmdiţi• şi modemitatll, o activitate interactivă (2017)

O BiMrica Rădur:anu. T• Dtntm pantru pomanirea arailor orasului cu
ocazia Zilei Eroilor. slrbltoritl de inllţare• Domnului. Elevii eolegiului
sunt prazenli în numir mare în fiacara an.
ânăîn 1948, Religia era o disciplină de bază în învăţământul
gimnazial şi liceal, şcoala fiind socotită .o fiică a Bisericii·,
iar predarea era asigurată de preoţii din localitate. Până în
1990, ea dispare din disciplinele predate în şcoală. După anul 1992,
Religia şi Istoria Religiilor au fost opţionale, iar din anul 2000, Religia
este inclusă intre disciplinele obligatorii. Religia ortodoxii este
predată de profesorii A. Grama, B. Văsili şi I. Chetreanu, iar cea
catolică de profesoara A. Tudor. Rezultate meritorii cu elevii la
olimpiada de religie, faza judeţeană, şi la concursurile de creaţie
religioasă. Articole în revistele .Zâmbet• şi • Temerarii· (B. Văsâi).
Colaborări cu toate parohiile ortodoxe şi catolice din oraş.
Profesorii sunt implicaţi în numeroase proiecte educaţionale (Ziua
Internaţională a non-violenţei în ,coală, Farmecul copilăriei, Da
vorbii cu Dumnezeu, Lisaţi copiii sii vinii la mine, Spiritul
Crăciunului etc. I şi proiecte de valu nta ri at (Drumul spre Golgota, În
fiecare om este chipul lui Hristos etc.). La fel de numeroase au fost
vizitele la mănăstirile, schiturile şi bisericile din vecinătatea
oraşului sau din ţară (A. Grama, B. Văsâi). De remarcat implicarea
pr. B. Văsâi şi a prof. A. Tudor în manifestările legate de Centenarul
luptelor da la co,na 'i Cirafoaia (august2017).

P
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O Sala Multimedia. De sirbltoarea Zilei Bibliei 1201 &J. De la stingi la
dreapta: prof. Ionuţ Chetranu, praf. Tania Apostu, protopop Ioan
Birgioanu. praf. Banona Yisii 'i praf. Ana Tudor.
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*Aurelia APOSTOL
*Viorel SUCIU
*Ghiţă MOCANU
*Gheorghe IORGA
*Maria ŢUŞTIU
*Angela CRĂCIUN (SALAHORU)
*Mihai NECHITA-BURCULET

.

IrD

acă în perioada interbelică, la Gimnaziul de Băieţi wOituzn
preda un cunoscut pictor al vremii, Stavru Tarasov, după
înfiinţarea liceului, desenul, şi mai recent, educaţia
plastică sau educaţia vizuală, a fost predate de profesori
recunoscuţi ca pi etc ri de talent (Ghiţă Moe anu, Angela Crăciun,
Mihai Nechita-Burculeţ). Elevii au primit nu doar cunoştinţele
elementare de desen sau de istoria artei, ci şi lec~i practice de
compozi~i plastice. Profesorii au organizat periodic expoziţii cu
lucrări grafice ale elevilor sau au jurizat concursuri desfăşurate
la nivel local sau judeţean. Profesorul G. Mocanu şi-a caştigat o
notorietate internaţională prin cercul de desen nlon Diaconescuff a Şcolii Gimnaziale Nr. 5 din Oneşti, obţinând cu elevii săi
premii UNICEF. A ilustrat câteva numere ale revistei Trotuful,
împreună cu colega mai tânără, A. Crăciun. M. NechitaBurculeţ, membru UAP, Filiala Bacău, cu numeroase expoziţii în
ţară şi străinătate (Germania, Olanda, Franţa) este printre cei
mai cunoscuţi artişti plastici din judeţul Bacău. Numeroşi
absolvenţi ai colegiului au devenit arhitecţi, cel mai cunoscut
fiind Liviu Ioan Benea, premiul anual U.A.R., în 1983, care a
construit centrul civic al municipiului Râmnicu Vâlcea. Profesorii de educaţie vizuală oferă elevilor criteriile de apreciere a
frumosului.

*Silvia DINULESCU
*Gheorghe LOGOTETI
*Pr. Emanoil STAMATE
*Ecaterina PĂUNESCU
*Doina CODREANU
*Georgeta NECHITA-BURCULEŢ
*Viorica MOCANU
*Elena BEFU
rele de educaţie muzicală s·au predat încă de la
înfiintarea Gimnaziului HOituzn si erau renumite
sărbătorile de sfârşit de an şi faimoasele coruri dm1ate
de profesorul Alexandru Gheorghiu. Până în 1989, pe lângă orele
de muzică erau prevăzute şi ore de ansamblu coral, care
reuneau pe cei mai talentaţi elevi ai şcoli. Profesorii de muzică
pregăteau reprezentaţii periodice în cadrul diferitelor
manifestări cultural-artistice, a grupurilor corale, dar şi ale unor
interpreţi sau formaţii de muzică uşoară, folk sau muzică
populară. Talentul elevilor şcolii a fost apreciat cu numeroase
premii la fazele judeţene şi naţionale ale unor festivaluri
muzicale. Dintre elevi s-au remarcat Adrian Diaconu la chitară
(abs. 1963),solistele Nina Harapu (abs. 1964), Georgeta Burculeţ
(abs. 1967), Viorica Ghibilic (1967), Gabriel Zaharia (abs. 1967),
grupul de folk (2010). Georgeta Burculeţ (Nechita) şi Viorica
Ghibilic (Mocanu) au devenit ulterior profesoare de muzică şi au
predat mulţi ani în această şcoală în care au fost eleve. Corul
colegiului, grupurile de colindători, formaţiile şi soliştii de
muzică uşoară sau populară au participat la manifestările
culturale ale oraşului sau şcolii de-a lungul anilor.

O

O Sala de Spori lan Blllllt:aru
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ducaţia fizici a fost predată, în primele două decenii de
la înfiinţarea liceului, de Elisabeta Gheorghiu şi Lucia
~Popescu. Odată cu mutarea în noua clădire, în 1963, s-a
datînfolosinţă şi o sală de sportlsala 5), la parter, care cuprindea
un spalier, paralele, trambulină, cal cu mânere, saltele pentru
efectuarea exerciţilor fizice în sezonul rece. În exteriorul şcolii
exista o pistă cu groapă cu nisip pentru sărituri în lungime,
înălţime şi aruncarea greutăţii, un teren de handbal, unul de volei
şi două de baschet. Cllţiva ani s-a mai folosit şi sala de sport de
pe strada Căpitan Buşilă !fostul cinematograf). Odată cu venirea
profesorilor D. Varodin şi I. Butucaru au început să apară
performanţele, cu deosebire în atletism. Sub coordonarea lui D.
Varodin s-au desfăşurat campionate de fotbal la nivelul liceului
cu jucarea fazelor finale pe stadionul .Oituz·. Profesorul I.
Butucaru a pus accentul pe atletism, rezultatele notabile
apărând curând la fazele judeţene şi naţi onale de atletism. A
format generaţii de atleţi şi de viitori profesori de educaţie fizică
dintre care amintim: Rodica Jianu, maestră a sportului,
Constantin Bogdan şi Ioan Botezatu. După 1990, activitatea
catedrei de Educaţia fizici 'i sport poate fi prezentată din două
perspective: curriculari şi competiţionali. Programa acestei
discipline a avut, în mare, acelaşi conţinut: elemente din
atletism, gimnastică acrobatică şi sărituri la aparate de
gimnastică, elemente dintr-un joc sportiv. De-a lungul anilor au
existat reprezentative ale colegiului la mai toate sporturilor de
echipă: volei, baschet, handbal şi fotbal, fete şi băieţi. După 1990,
au apărut şi disciplinele opţionale: lniJiere în baschet, Jocuri
sportiva şi Fitness. Plină în anul 2008, Educaţia Fizică şi Sport a
fost probă de bacalaureat la alegere pentru elevi, iar rezultatele
au fost totdeauna dintre cele mai bune. Această disciplină a
avut, de-a lungul anilor, profesori de înaltă pregătire profesională, care s-au implicat activîntoate activităţile şcolii.

E

O Profesor Rodica Jianu, cu elevii colegiului, în febra concur-

surilor sportive
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*Cristian COBUZ
*Alexandru Ioan PARINCU
*Monica HURUBAŞ
Cătălin BEJENARU
Cecilia OANCEA-NEGOITĂ
,
Raluca Mihaela BOTEZATU
Florin NEGOIŢĂ
azele informaticii au fost predate pentru prima oară în
această şcoală, din 1995, de către profesorul Cecilia
Oancea-Negoiţă. După anul 2000, dotarea materialii pentru
predarea informaticii a înregistrat progrese remarcabile. Colegiul
dispune de 3 laboratoare moderne de informaticii, două în corpul
principal, al treilea în Anexa 2, cu circa 100 de computere cu sistem
de operare şi soft educaţional la zi, conectate la internet, care
asigură învăţarea practică a cunoştinţelor predate. Informatica
este una dintre ştiinţele cu multe aspecte aplicative utilă pentru
studierea altor discipline de învăţământ. În procesul educaţional din
colegiul nostru se foloseşte pe larg atât softul educaţional
implementat de Ministerul Educaţiei cât şi softurile individuale
elaborate de elitre profesori. Se predau în şcoală Informatica şi
Tehnologia lnfonnaţiei 'i a comunicaţiilor, numărul orelor variind
în funcţie de profil, real sau uman, clasa de Matematică-Informaticii
având alocate cele mai multe ore de studiu. Profesorii de
informatică sunt bine pregătiţi profesional şi participă la cursurile
de perfecţionare continuă. O iniţiativă interesantă este înfiinţarea
unui Centru da axcalanti în informatici (C. Oancea-Negoiţă,
2016--2017), care reprezintă o activitate de voluntariat prin care se
oferii elevilor de la şcolile gimnaziale din Târgu-Ocna o pregătire de
nivalînaltîn informatică. Elevii colegiului nostru au obţinut rezultate
meritorii la diferite concursuri şcolare de profil: Evaluare in
educaţia, Olimpiada da Tehnologia infonnaţiai 'ia comunicaţiilor,
Olimpiada de infonnatici (prof. coordonatori: M. Hurubaş, C.
Oancea-Negoiţă, R. M. Botezatu, F. Negoiţă). Şi la proba de evaluare

B

a competenţelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat
rezultatele elevilor au fost foarte bune în fiecare an. Temeinica lor
preglitire este doveditli şi de obţinerea certificatelor ECDL
(European Computer Driving Licencel, CCNA Discovery
(Networking for Home and Small Businesses), care recunosc
competenţele digitale la nivel internaţional. Adiministratorii de
sistem (Al.I. Perineu, C. Bejenarul au asigurat funcţionarea în
cond~ii optime a reţelei de computere, depanarea hardware şi
software, gestionarea bazelor de date ale şcolii, susţinerea din
punct da vedera logistic al examenelor de bacalaureat desfăşurata
în ultimii ani. Profesorii de informatică au acordat asistenţă de
specialitate celorlalţi profesori pentru folosirea softului educaţional
AEL în cadrul orelor, conceperea de soft educaţional de către unii
profesori ai şcolii sau sprijin logistic pentru susţinerea lucrărilor de
obţinerea gradului I didactic la unele discipline şcolare. Deşi este
una dintre cele mai tinere discipline care se predă în colegiu, rolul
Informaticii devine tot mai important în concordanţă cu cerinţele
vremii.

O Unul dintre cele 3 laboratoare de lnfonnatici
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O Lucrul cu computare parlormanta •i soft actualizat

P

rimele discipline tehnice predate au fost Lucrul
gospodăresc sau Lucrul Manual. la care elevii
beneficiau de experienţa recunoscută a unor maiştri
locali (Gheorghe Marinescu, Elena Ghidibacă, Ana Popescu,
Georgeta Raşcanu, Maria, Ştefan, Elisa Zambroni ş.a.).
Activităţile practice elevii le desfăşurau în atelierele de la
actuala Şcoală Gimnazială Nr. 3 (fostă Şcoală de Meserii,
înfiinţată în 1899). Timp de 2 ani (1977-1979), elevii au fost
pregătiţi pentru meseria de miner, iar din 1979 până în 2001 în
cea de sondor. Liceul Industrial de Petrol pregătea forţa de
muncă în domeniul forajului şi extracţiei petrolului, în
profilurile electrotehnică, mecanică şi sondor foraj. Practica
era efectuată la sonde sau în atelierele-şcoală, inaugurate în
1980, care cuprindeau două ateliere de lăcătuşerie, unul de
prelucrări prin aşchiere şi unul de electrotehnică. Pe lângă
liceu funcţiona şi Şcoala profesională, la început cu 2 clase,
mai târziu cu 6 clase. Inginerii, care aparţineau de Schela de
Foraj Târgu-Ocna, predau discipline din domeniul petrolului:
Rezistenţa materialelor 'i organe de maşini, Tehnologia
lucrărilor electrotehnice, Măsurări electrice 'i electronice,
Acţionări 'i automatizări, Organizarea producţiei, Ma,ini 'i
utilaje în foraj extracţie, Motoare cu combustie internă.
Maiştrii asigurau activităţile practice din cele 4 ateliereşcoală. Liceul avea plan de producţie, ca urmare a lucrărilor
de autodotare şi a unor comenzi de repere diversificate către
Schela de Foraj Târgu Ocna. Absolvenţii liceului industrial au
fost repartizaţi în multe locuri de muncă din ţară (Mahmudia,
Ovidiu, Adamclisi, Combinatul Minier Oltenia, Trustul de Petrol
Moineşti, Trustul de Petrol Arad, Schela de Foraj Târgu Ocna şi
l.M.C.M. Braşov). Pentru scurt timp, 1980-1982, a funcţionat şi
Şcoala de Maiştri, cu o clasă. După revenirea la liceulteoretic,
în 1992, s-a înfiinţat Şcoala Profesională cu câteva clase, care
a funcţionat în clădirea atelierelor-şcoală până la mutarea în
actuala locaţie, de pe strada Neculai Arbănaş, în 2006. În anul
2003, devine Şcoală de Arte şi Meserii, iar de câţiva ani

Colegiul Tehnic HGrigore Marteşn. Şcoala pregăteşte elevii în
câteva meserii, care să le permită absolvenţilor să-şi
găsească locuri de muncăîntr-otară cu o economie deficitară.
În profilul teoretic actual nu niai există discipline tehnice,
Informatica şi Tehnologia Informaţiei 'i Comunicaţiilor
pregătindu-i pe elevi pentru obţinerea unor certificate de
atestare CCNA Discovery (Networking for Home and Small
Businesses) şi ECDL (Permis european de conducere a
computerului), care le oferă elevilor cunoştinţe şi abilităţi
indispensabile în majoritatea profesiilor actuale.

O

Clădirea în

care au funCJionat atelierele-,coală . Astăzi, Anexa

2, cu bibliotecă, COI 'i laboratoare modeme de Chimie, Fizică •i

Biologia.

*Victoria ALBU
*Steliana DOMINIGHENI
*Elena GHIDIBACĂ
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*Ana POPESCU
*Gheorghe MARINESCU
*Georgeta RÂŞCANU
*Maria ŞTEFAN
*Elisa ZAMBRONI
*Vasile LUPASCU
,
*Stefan PETROVICI
*Gheorghe GURGUŢĂ
*Elena ADAM
*Cristian PASTOR
*Maria OANCEA
*Vasile BACIU
*Carol IEKEL
*Valeriu PALADE
*Gheorghe ŞILOCHI
*Mircea DAVID
*Neculai NICA
*Paul STĂNCIUC
*Ruxanda STĂNCIUC
*Luciana GUSTĂ
*Elena DUMITRAŞCU
*Vologhiţă ROŞCA

*Cornelia CERNEA
*Valentina GĂLOAN
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imp de aproape trei decenii, şcoala a funcţionat
doar cu clase gimnaziale de băieţi (din 1918) şi
defete (din 1921), demixtate, extrabugetare sau
bugetare în anumite perioade. Această unitate de
învăţământ şi-a păstrat statutul de gimnaziu până în
toamna lui 1945, când i se adaugă şi clase de liceu,
evaluând, cu unele sincope datorate evoluţiilor politice,
ca liceu teoretic şi în ultimii ani colegiu naţional. Din
1963 şi până în 1972, timp de un deceniu, liceul a
înglobat şi Şcoala Generali Nr. 2, funcţionând cu
clasele I-XI (XII). Clasele I-VI funcţionau în clădirea
Anexă 1, iar VII-XII, în clădirea nouă. Ciclul gimnazial îl

T

O Viitorii elevi ai Gimnaziului .Oituz•, în perioada interbelici

Nicoleta Afloarei, Eligia şi Florentina Tamiuc.
Echipele formate din elevii acestei clase s-au calificat
la fazele judeţene şi naţionale, iar la individual s-au
abţinut numeroase premii. Cătălina Barut şi Sebastian
Coldea şi-au continuat activitatea sportivă, la CSS
Bacău, sub coordonarea prof. Constantin Bogdan, fiind
medaliaţi la Campionatele Naţionale. Cei mai mulţi
dintre elevii acestei promoţii au continuat cursurile în
cadrul colegiului nostru, numărându-se printre cei mai
meritoşi elevi ai şcolii şi dând şeful de promoţie !Anca
Pintilie, 2000). În anul 2002, se înfiinţează a nouă clasă a
V-a, având ca diriginte pe prof. Sofia Lăcătuşu. Şi
promoţia gimnazială 2006 s-a dovedit a fi la fel de
performantă ca şi cea din 1996, ambele experienţe cu
Ţifrea,

*Eufrosina CHIRITESCU
*Ion BOTEZATU
*Sofia LĂCĂTUŞU
Carmen BRAN

O Clasa a VIII-a. Promoţia 1967. În centru, dirigintele clasei, prof.
Eufrosina Chiriţescu

avea director pe profesorul Dumitru Varodin. Promoţiile
gimnaziale din perioada 1964-1971 s-au remarcat prin
rezultatele bune obtinute
de elevi. care au reusit în
,
proporţie de 90% să promoveze examenul de admitere
la liceu. Ei se var număra în continuare printre cei mai
buni elevi ai liceului. Var mai trece două decenii până
când va fi înfiintată o clasă a V-a, cu profil sportiv atletism, în 1992.'În ciuda unui program încărcat, cu 10
ore de antrenament pe săptămână, această promoţie
gimnazială (1992-1996), s-a dovedit prolifică atâtîn plan
sportiv, cât şi al rezultatelor şcolare. Dirigintele clasei a
fast prof. Ion Botezatu, un continuator al performanţelor
în atletism a fostului său profesor, Ion Butucaru. În
competiţiile sportive locale, judeţene sau naţionale
s-au remarcat elevii: Cătălin Moise, Mircea Darneanu,
Răzvan Sandu, Ionuţ Baciu, Alexandru Chelaru, Ciprian
Cibataru, Mihaela Ababei, Cătălina Barut, Monica
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O Clasa a VIII-a. Promo,ia 1996. Diriginte, prof. Ion Botezatu. Pe

rândul 2. profesorii Manda Teodorescu, Mariana Mişicoci
Dinulescu, Maria Tudoreanu. Pe ultimul rând, profesorii Maria
Mataciuc !director), Sofia Lăcătuşiu, Angela Voinea, Maria lsaic,
Elena Vartolomei
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O Cina a V-a. Omagiu adus Zilai Naţionala. Alituri da alavi: prof. Corneliu
Stoica, Lidia Cojan, Mariana Hirlaa 'i prof. coordonator Citllin Rugini
(20171

O Clasa a V-a, diriginte, prof. Sofia Licttu,u. O scenetl cu
ocazia sărbttoririi Criilciunului (2002)

clase gimnaziale fiind benefice pentru colegiul nostru.
Din 2017, pentru a patra oară în istoria şcolii, s-a înfiinţat
o clasă de gimnaziu. Noua clasă, a V-a, are ca diriginte
pe prof. Carmen Bran. Clasa funcţionează în clădirea
Anexă 2, într-o sală spaţioasă, cu toate dotările
necesare unei bune desfăşurări a procesului de
învăţământ. S-au organizat numeroase activităţi
educative: Biblioteca, fereastră spre cunoaştere şi
prietenia, Nostalgii da toamnă (prof. C. Bran),
Matematicieni celebri (prof. A. Hârjabă), Je me
presente, Formes geometriques lprof. A. Rugină),
Orientul Antic (prof. C. Rugină). Trebuie menţionată
Şcoala prietenoasă, care funcţionează zilnic, după
terminarea orelor de curs, până la ora 16. După ce elevii
servesc masa de prânz, timp de o oră, sub coordonarea
profesorilor supraveghetori, participă la activităţi

O Bi•lioteca .Daniel• Ciuru·. Biblioteca, ferenttl.,,,. cunoaştere,;
prit*nie, cu doamna diriginti, prof. Carmen Bran (Ztl17l

incitante: Jocurile copilărie, Dans şi muzică, Poveşti
despre eroi, Ouiz, În lumea poveştilor, Prietenul meu,
calculatorul ş.a., după care elevii îşi fac temele pentru
acasă. Ca şi precedentele promoţii gimnaziale şi cea
actuală promite afi una remarcabilă.

https://biblioteca-digitala.ro

O Bibliot1ca .Dani1la C.urea·. Atmomrl plini da candoare în cadrul
ac1ivitlfii Noatalgii de taamnl (2017)
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1941 Mircea ADAMEŞTEANU
1946 Dan PROTOPOPESCU
1947 Maria CREŢULESCU
1947 Nicolae COSMA
1948 Dan PROTOPOPESCU
1949 Felicia CONSTANTINESCU
1950 Emilia GOGA
1951 Ion BĂLCUŞ
1952 Jan HARAPU
1955 Tănase NEJNERU
1957 Nicolae BLĂGOI
1958 Ioan POPA
1959 Dumitru ZGĂVÂRDICI
1960 Eugeniu ŢÂRLEA
1961 Aurel ZOTTA
1967 Elena DUMACHI
1968 Dumitru VARODIN
1969 Mihai SAMSON
1972 Eugeniu ŢÂRLEA
1977 Gheorghe RAŢĂ
1979 Vologhiţă ROŞCA
1981 Gheorghe CAPĂTĂ
1990 Maria MATECIUC
1998 Theodora ŞOTCAN
2012 Carmen ANTOHE
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Pentru perioada anilor 1945-1962 nu se pot preciza
elevii şefi de promoţiei. Cataloagele nu conţin
elemente care să permită acest lucru. Se făceau
doar zece clase, nu exista o distinctie între cursuri
de zi sau serale, iar notarea era de la 1 la 5. În
perioada 2012-2014, au fost desemnaţi câte doi
şefi de promoţie, unul pentru profilul Real, iar
celălalt pentru profilul Uman. Despre unii şefi de
promoţie pot fi aflate amănunte despre traiectoria
lor profesională în capitolul Constelaţia valorilor.
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A.I" perioada interbelică şi primele două decenii de la înfiinţarea

claselor de liceu, activitatea artistică a şcolii era destul de
modestă: sărbători de sfârşit de an, coruri, dansuri populare sau
recitări cu prilejul unor sărbători. După 1965, când şcoala dispune
de spaţii mai generoase, activităţile educativ-artistice devin mai
numeroase şi diversificate. Existenţa unor cenacluri literare sau
cercuri pe materii, care editează reviste şcolare, grupuri corale,
ansambluri de dansuri populare sau moderne, formapi de muzicii
uşoară şi folc, competiţii sportive de anvergură animă viaţa şcolii
chiar şi într-o perioadă de politizare a învăţământului, când se
organiza Festivalul .Cântarea României·. Prin anii '70, profesorul A.
Lepădatu punea în scenă o formaţie de revistă, care cu spectacolul
muzical-coregrafic Arca lui Goe, umplea sălile caselor de culturii
din Comăneşti, Dărmăneşti şi Târgu Ocna. Soliştii vocali Luminiţa
Vancea, Ionela Vancea, Constantin Lunganu, Mihai Zânica, Emilia
Algiu, Daniela Rotaru, Genu losub, formaţia orchestrală condusă de
maistrul Carol lekel, tinerii dansatori smulgeau ropote de aplauze.
Pe scena Casei de Cultură, la Clubul Elevilor (fostul internat de
băieţii, în Parcul .Măgura· sau Piaţeta Primăriei, elevii colegiului
nostru, solişti de muzică populară, uşoară sau folk, formaţiile de
dansuri populare sau moderne, formapile de muzică uşoară, actorii

O .Balul Bobocilor" 'i .Balul Absolven!ilor", cele mai aJtepl1te 'i
animata momente din viaţa da alav

foşti

„c
„

·;::

:1i
9

O Careurile da desen 'i concursurile da creaţia plastici, aduc1ţi1
frumosului, predatl da profesori da renume, ai înfifi 1rtifti conucraJi, au
fDsl pepiniere unorviitari 1rtifli.
şi recitatorii, au oferit de peste 4 decenii momente de virtuozitate şi
talent artistic. De asemenea, grupurile de colindători ne încllntă în
fiecare an, de sărbători. Profesorii Georgeta Nechita-Burculeţ,.
Viorica Mocanu, Elena Befu sau Mihai Teleagă, de la Clubul elevilor,
sunt coautorii momentelor de mare virtuozitate a tinerilor solişti.
Profesori de desen, artişti consacraţi (Angela Crăciun, Gheorghe
Mocanu, Mihai Nechita-Burculeţ), au dezvoltat gustul pentru
creativitate şi frumos, au ghidat primii paşi ai unortineri artişti, dar şi
ai unor reputaţi arhitecţi (Liviu Ioan Benea, Viorel Boiciuc,
Constantin Şerban Nechita-Burculeţ, Alexandra Pustianu). De la
Incertitudini solare, primul cenaclu literar înfiinţat în 1967, plină la
cel mai recent, Alfa, a existat o atracţie magică spre lumea literelor.
Sub coordonarea unor inimoşi profesori (Dumitru Zgăvârdici,
Georgeta Angheluţă, Eugen Salahoru, Virginia Marcu, Carmen
Bran, Daniela Răducea, Mihaela Mihăilă, CarmenAntohe), elevii au
editat 5 reviste şcolare (Trotu,ul, Adolescenţa, Negru pe alb, Pa'i
spreviilor, CaNedava), care au valorificat propriile creapi literare şi
au avut privilegiu de a se întâlni cu poeţi şi scriitori consacraţi, unii
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elevi ai liceului (Radu Cârneci, Dan Sandu, Cornel Galben, dr.
Dumitru Radu, Alexandru Dumitru, Cătălin Dorian Florescu). Elevii
au participat, an de an, la Zilele Culturii Cilinesciane, iar în ultimii
ani şi la activităţi ale Centrului Internaţional de Culturi şi Arte
.George Apostu• Baciu, având privilegiul să urmărească
prezentări de carte, dezbateri pe teme de literatură, lectură publică,
recitări de poezie. Au fost implicaţi în asemenea evenimente
culturale profesorii de română (Maria Mateciuc, Virginia Marcu,
Daniela Riiducea, Carmen Bran, Mihaela Mihăilă, Carmen Anto he),
dar şi profesorul Corneliu Stoica, membru activ şi mulţi ani şeful
secţiei ştiinţifice a Fundaţiei Naţionale .George Călinescu· din
Oneşti. La sediul Fundaţiei Naţionale .G. Călinescu·, Casa de
Cultură sau Biblioteca Municipală .Radu Rosetti• din Oneşti,
profesorii şi elevii colegiului nostru i-au ascultat ţinând alocuţiuni,
conferinţe sau recitând din creaţiile proprii pe Nicolae Manolescu,
Mircea Ciirtărescu, Nicolae Holban, Eugen Simion, Constantin
Ciopraga, Alex Ştefănescu şi mulţi alţii. Dintre foştii elevi sau
profesori, consacraţi ca poeţi şi scriitori, unii membrii ai Uniunii
Scriitorilor din România, amintim pe Dumitru Radu, Daniela

O Bibliotac1 .Daniela C1urea•. M1gi1 lecturii, a întâlnirii cu
scriitori consacraJi 1201 O)

poeţi

'i

Bloch· din Strasbourg, şi Ion
Pânzaru, rectorul Universităţii
din Bucureşti. Profesorul Michel
Stanesco a fost unul dintre cei
mai renumiţi autori de literatură
medievală europeană.

În martie 2009, Principele Radu al
RomAniei, în cadrul proiectului
Ora,ala României, demarat din
2006, a vizitat oraşul TArgu Ocna.
Principele Radu la întâlnirea pe
care a avut-o cu elevii şi profesorii de la Colegiul Naţional
O Altata Sa Regali, Principala
Negrina propus elevilor să se Radual.Rominiei(2009)
constituie într-o asociaţie care
să aibii ca scop atragerea investitiilor striiine şi protejarea
aşezămintelor de cult ale oraşului. În '2011, elevii colegiului au ca
invitat pe politologul Cristian Pârvulescu, decanul Academiei de
Ştiinţe Politice din Bucureşti, care a ţinut o conferinţă şi a purtat un
dialog interactiv pe tema democraţiei europene. Cu diverse ocazii,
susţinerea unor lucrări pentru obţinerea gradului I didactic ne-au
vizitat profesori din centrele universitare din Bucureşti, laşi, Bacău,
Suceava şi Braşov. Amintim printre mulţi alţii pe istoricii Ion

ne.

O Profesorii universitari Michel Slanescofi Ion Pânzaru (20061
O BibliDtaca .Daniela Cauraa·. Elavii aducând la viafă personaje literara

în cadrul unor proiecta educaponale(20131.

Ecaterina Caurea, Dan Sandu, Sebastian Stoica, Paul Bogdan,
Manda Teodorescu, Daniela Reducea. Nu putem omite pe istoricii
Dumitru Şandru. Constantin Iordan şi Corneliu Stoica. autorii unor

O Tinerii actori cnegri~i la concursul interjudetean English On Sfage(la,i,

2017).În centru, prDf. coordonlltar,M. Cîrcal

valoroase lucrări istorice premiate de Academia Română şi de alte
instituţii prestigioase. Emoţionante au fost întâlnirile cu personalităţi, care au absolvit şcoala noastră. În 2006 a avut loc o întâlnire
cu profesorii universitari Michel Stanesco, Universitatea wMarc

O Întilnira emoţionată cu pralasorii univaraihlri Michal Stana1cu 'i Ion
Pinzeru (20061. Din plan apropiat spre tndepiirtat. profesorii: Y. Barut. C.G.
Bilan, D. Riducaa, Y. Marcu fi M. Mifcoci Dinulncu

https://biblioteca-digitala.ro
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Ocna,doui anivarsiri cara au adunatparsonalifăti da aliti (2012)
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O Ci,.,nia. 12 septembrie 2817. În pruenla P.S. Teofan, mitropolitul
!l'oldovei, 1 altor în1lli prel11i, 1 osbl'ilor &rigizii 15 Mecanizate .Podul
lnalr la,i, anumaro,i locuitori 'i alavi din Slănic-Moldova 'i Târgu-Ocna,
s-a dezvelit otroiţi în mamoria aroilor Regimantului 15 lnlintarie, clzUJi în
bitili1 da la Ci~oaia 11917)
Toderaşcu, Ion Solcan, Ion Agrigoroaiei, Alin Ciupală, Doru
Dumitrescu, filologii Mihai Drăgan, Ioan Dănilă, Emilia Munteanu,
Doina Cmeciu, biologii Neculai Barabaş, Dana Nicuţă, geograful
Melinda CAndea etc. Toţi au făcut aprecieri elogioase asupra
!1ivelului de pregătire a profesorilor şi elevilor acestui colegiu.
lntâlniri memorabile pentru elevii şcolii sunt şi cele cu Principele
Radu al României 12009) şi politologul Cristian Pârvulescu 12011),
când elevii au putut pune întrebări şi au primit răspunsuri pertinente. Dintre activitătile cu mare încărcătură emotională este
participarea în număr' mare la marile evenimente c~memorative
organizate la nivelul oraşului: 24 Ianuarie (Unirea Principatelor
Românei, 9 Mai (Ziua Independenţei, Victoriei şi Europei), Ziua
Eroilor, Ziua Vinitorilor de Munte, 1 Decembrie (Ziua Naţională).
La toate aceste momente comemorative sau aniversare, profesorii
şi elevii colegiului nostru au participat în număr mare, implicânduse în desfăsurarea acestora. Drumetiile si excursiile sunt o
modalitate d~ a cunoaşte frumuseţile p'atrie( dar şi de a lega noi
prietenii între elevii şcolii. Au fost vizitate toate provinciile istorice
ale ţării (Dobrogea, Maramureş, Transilvania, Bucovina, Oltenia şi

O Schitul .Cuv, Eftimie cel Mara·. Concursul Ta.ci,; ie mo/donneuci-

culturl şi catehezi, aflat la a 111-a edilie, atrage un numir tot mai mire de
tineri ortadoc,i. Implicat da fiecare dată în acul avanimant important din
miezul verii, pr. Benone Vallii12011)

O Cimitirul reni, de la SipllnJI, renumit în întreaga Europl. Printre
profesorii înso!itori: Mihaela Mihlili, Loredana Domunti, Carmen Anlohe
120111
Muntenia), profesorul Mihai Docan fiind cel mai activ organizator al
acestora. Momente unice, dar şi multă veselie, destindere, după
săptămâni de cursuri. Vacantele sunt marcate si de desfăsurarea
unor activităţi cu mareîncărcfitură spirituală lco~cursul To~că şi ia
moldoveneasci, Şcoala de vari), coordonate de preotul Benone
Văsâi. Nu putem mentiona aceste activităti educative fără să ne
oprim şi la acele mo~ente care marcheaz~ pentru toată viaţa pe
tinerii liceeni. Balul bobocilor, spre sfârşit de toamnă, reprezintă
începutul şovăelnic,sfios, reţinut sau din contra, provocator, al vieţii
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O Casa da Cultură. Balul bobocilor marchaazi începutul pariplului în .cai
mai frumQfi ani· ai vieţii 128171
de licean. Vor trece, nesperat de repede. acei ani fără griji majore,în
care încă se poate visa si spera. Rămân în memorie emotiile
încurajările sau tracul con~ursurile şcolare teoretice, sportive.sa~
cultural-artistice (olimpiade, eros, fotbal, baschet, CeNegriştii au
talent, desfăşurate acasă (colegiu, sala de sport, Casa de Cultură,
stadion şi parc Măgura) sau mai departe (Bucureşti , laşi, Bacău,
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O Scena Casei de Culturi, punc:t de atraqie pentru elevii înscrifi în
concursul C.NfJllriJtii•atllltmt (2017)
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O Parada absalvenJilar. Un veritallil carnlVlll, de zgamat. culoare fi
vaselia(2017)

O Balul absolvenţilor. Ultimul bal, cu multi veselie dar fi nostalgie pentru
cai patru ani petrecuţi în colegiu.

o Transmiterea ftll•tei dintre felii de promoţie (absolvenJi) fi vi ilari feli

o Momentul .desplrţirii de fCaalr a promoţiei 2013. Din plan apropiat
spra depărtat. prafnarii: C.men Antahe, AliSI Hârjabi, Merian Circei,
Camen Georgeta Bllan, Loredana Damunti, Corneliu Stoica, Cecilia
Oancea-Nagaiţi 'i Mihai Marian Ba„a.
Oneşti, Starsbourg, Calmar, Londra, Cricova, Edineţ). Oare care elev
va uita: Balul Bobocilor, agitaţia pauzelor, fotografia de grup, Parada
absolvenţilor, Bacalaureatul?
Această scurtă incursiune în viaţa şcolii noastre ne arată un

de promoţie (din clasa a XI-al, prin preluarea simbolici a cheii colegiului
(2016).

patrimoniu cultural apreciabil clădit de generaţiile de elevi şi
profesori, aproape 25.000 de elevi absolvenţi şi peste 200 de
profesori, care se îmbogăţeşte cu fiecare promoţie, ducând faima
acestei şcoli centenare în ţară şi în lume.
Numele tuturor vor rămâne de-a pururi în memoria
colectivă, în .cartea de aur· a şcolii, iar colegiul va rămâne unul din
pilonii importanţi ai devenirii acestei staţiuni turistice moldave.

https://biblioteca-digitala.ro

O Întilnire emo~ananti, la pasta jumltata da sacal da la absolvirea
liceului. Promoţia 1965. În centrul imaginii, doamnele profesor Ecaterina

Piunascu fi Elana Mocanu
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evistele şcolare au devenit o tradiţie pentru colegiu. Nu
mai puţin de 6 reviste au fost editate de profesori şi elevi,
din 1953 până astăzi, fiecare purtând amprenta epocii şi a
personalităţii celor implicaţi în acest proces de crea~e. Revista
noastră, apărută în anii 1953-1954,a fosto primă încercare timidă,
a elevilor şcolii, de a se exprima, într-o perioadă în care cenzura
comunistă era necruţătoare. Revista Trotu,ul, tipărită la o rotativă
aflată în şcoală, în 1967, avea menirea să valorifice creaţiile
cenaclului Incertitudini solare, recent înfiinţat. Având ca
profesori coordonadori pe Georgeta Angheluţă, Dumitru
Zgăvârdici, Eugen Salahoru şi elevi responsabili cu secţiunea
literară, Daniela Caurea, şi cea ştiinţifică, Corneliu Stoica, revista
a apărut anual până în 1973, avilnd un sumar foarte divers: poezii,
proză, traduceri din literatura universală, articole de istorie,
geografie, biologie, viaţa şcolii, umor şi rebus. Aici şi-au afirmat
talentul Daniela Caurea, Dan Sandu, Corneliu Stoica, Ion Boboc,
Liviu Ioan Ben ea, Constantin Filip, Carmen Bettiu, Didei Ghihaniş,
Petrică Socaci, Ana Brişan şi mulţi alţii. Ilustraţiile revistei erau

R
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Anii III-IV
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asigurate de doi reputaţi pictori, Ghiţă Mocanu şi Angela Crăciun
(Salahoru). După o lungă perioadă de timp, profesorii Daniela
Răducea şi Marian Circei reiau trad~ia prin editarea revistei
Adolescenţa, 10 numere în perioada 1997-2000. Colectivul
redacţional format din elevii Andrei Ciurcanu, Victor Cobuz,
Aurelian Florea, Veronica Radu, Daniela Şova, Ioana Tihoc şi
profesorii Daniela Răducea, Marian Circei, Matthew Schmid,
Corneliu Stoica şi Elena Vartolomei au propus cititorilor articole
interesante (Nicolae Manolescu - La aniversară - 60, Eroism
tragic, A li student- întra dorinfi 'i posibilitate, Un american la
Târgu-Ocna, Acum 311 de ani..., Pulsul ,colii etc.). A treia revistă,
Negru pa alb, având coordonatori pe profesorii Carmen Antohe şi
Camelia Râncu şi un colectiv de redacţie format din Mihaela
Buştihan, Varvara Ciucanu, Alexandra Filip, Ioana Motreanu,
Andra Sprinţăroiu, Otilia Pintilioaie, Simona Stanciu şi AndreiLuigi Vicol, a avut o apariţie episodicii în anii 2002-2003. Din
revista Pa•i spre viitor a apărut un singur număr în 2008. Din
colectivul redacţional au făcut parte, Theodore Şotcan, Virginia

Barut, Marian Circei, iar dintre elevi, Mioara Boboc, Alexandra
Crăciun, Cătălina Dogariu, Alexandra Iaru, Alina Radu, Mădălina
Iorga, Constantin Muşat, Lăcrămioara Purice, Mădălina Rapie,
Aida Răduţă şi Ionela Rusu. Din sumarul revistei spicuim: Pagini
din istoria înviţimintului tirg-ocnean, Prietenia se misoari
doar în amintiri ..., Adolescenţa un pas important ' i decisiv,
Nevoia da Eminescu, Profesorii sunt sau nu o pacoste?,
Descoperiri etc. Cea mai recentă revistă, CeNedava, a apărut în
2013, într-o frumoasă ţinutii grafică. Colectivul redacţional este
format din profesorii Carmen Antohe, Mihaela Mihăilă, Mihai
Doc an şi elevii Maria-Cătălina Munteanu, Mădălina-Elena Miron,
Andrei Banu, Andrei Alexandru şi Evelina Bogătoiu. Din sumarul
revistei spicuim: Interviu, Geografie locală, Mituri 'i flori,
Controverse, Adolescenţa, Personalităţi locala, Cultură, Turism,
Divertisment,. Rebus etc. Revista Trotu,ul rămâne valoroasă prin
debutul unor viitoare personalităţi (D. Caurea, D. Sandu, C. Stoica,
I. Boboc, LI. Bene a, Ana Brişan). Adolascenţa prin consacrarea
unor talentaţi jurnalişti (A. Ciurcanu, A. Burniche), iar CeNedava
prin ţinuta grafică deosebită .

--

...._...
...............

~

_,.

-·

-. .-.. .-_---·„

o.....,...„_..„ Jill „ yanc: " · ~

AllO~El!CENTA

"""""

--·
.:.::::=-

- - - - - - - - - - - - - - COLEGIUL NAŢIONAL COSTACHE NEGRI

-·

"'",..~tldKn.W

https://biblioteca-digitala.ro

- "

- 11.u

LUMEA
dinbecarezi

F

oşti absolvenţi sau profesori ai colegiului, cu carierli
profesionalii remarcabilii, s-au dovedit a fi şi autorii unor
clirţi valoroase ca tematicii, demers ştiinţific sau literar.
Mihai DRAGAN (abs. 1955), critic şi istoric literar, eminescolog, a
publicat numeroase lucriiri (Aproximaţii critice, 1970; G. lbrăi/eanu,
1971; B.P. Haşdeu, 1972; Mihai Eminescu (1982- 1986); Clasici şi
moderni, 1987 şi postum Eminescu t6năr sau „a doua mea fiinţă",
1999. Gelu IONESCU (abs. 19541, critic şi istoric literar, eseist,
memorialist, a publicat mai multe volume de eseuri şi criticii literarii
(Romanul lecturii, 1976, Orizontul traducerii, 1981 sau Copacul din
clmpie, 2003). Numeroase volume de proză sau poezie au publicat:
DHiela-Ecaterl• CAUREA (abs. 1970): Primejdii lirice, 1973; Cartea
anotimpurilor, 1976 şi postum, Văzduhul de cuvinte, 1979 şi Adalbert
/gnotus, 1977; loll CHIRIAC (abs. 1959): Ce se numeşte toamna, 1968;
Răsărit de fată mare, 1970; Lumina pământului, 1973; Cenuşa de pe
inimă, 1984; A treia noapte după răstignire, 2001, ş.a.; Gheorglte
DRAGAN (abs. 19611: Corabia argonauţilor, 1972; Poetici eminesciană, 1989; Ioana din primăvară, 1986; „.„ aşa se scrie istoria",
Documentar, 1944--2002, ediţii în 2003 şi 2012; Jucltoru/, 2013;
Ambrozie şi poşircă, 2014; Du„itnl RADU (abs. 1955): Prispa cu
greieri, 2001; Vama c/epsidrei, 2003; Escadrila de fluturi, 2003; VBrl
prin sălcii, 2004; Toaca de seară, 2004; Foşnet de filă, 2005; Târziu de
septembrie, 2005; C6t mai sunt greieri, 2005; Ispita cărării, 2006; Dan
SANDU (abs. 1973): Vămi răstignite, 1997; Albind ds-atltea
primăveri, 2000; Poeme la negru, 2002, Herald in Talibania, 101
poeme, 2007; Valeriu Filimon, Epistole către Dan Sandu, 2012; Viorel
SAVIN labs. 1960): Ovidiu la Tomis, 1979", Jocul de dincolo de ploaie,
1985; Lucruri şi fiinţe, 1987; Căderea - trei moduri de sinucidere,
1993; Lamentaţia fructelor, 1994; Ginere de import, 1997; Coutaeţa
CAITĂR GHIOLDUM labs. 1967): La porţile Moldovei, Poezii, 2017.
Dintre foştii profesori, amintim pe Manda TEODORESCU: Cămara
sufletului, 2013; Împărăţia cuvintelor, 2014; Majestatea Sa Cuvlntul, 2014; Oglinda timpului, 2015; Dincolo de zBre, 2016 şi
Ecaterina PlUNESCU CAPOTĂ: Memoria inimii, 2015. În domeniul
matematicii, D•mitnl MOTREANU (abs. 19671, a publicat numeroase
articole în reviste da specialitate din SUA, Elvepa, Germania, Italia,
Bulgaria, Romlinia, India şi a fost coautor la redactarea unei
enciclopedii matematice (Encyclopaedia of Optimization, Kluwer

Academic Publishers). Maria PASCU (abs. 19711 s-a afirmat în
domeniul farmaceutic, publicând volumele Reţete magistrale cu
incompatibi/ităp farmaceutice - tehnici de rrJZolvare, 2006, 2013 şi
Farmaciile oraşului Baciu-Istorie şi contemporaneitate, 2013, dar
şi monografia Satul Albele, Istorie şi datini strlbune, 2015.
Cercetarea istoricli a fost reprezentatii de Dumitru ŞANDRU (abs.
1951 I: Reforma agrarii din 1921 în România, 1975; Creditul agricol în
România, 1918-1944, 1985; Populaţia rurala a României intre cele
douâ râzboaie mondiale, 1980; Satul românesc între anii 1918-1944,
1996; Reforma agrarii din 1945 în România, 2000; Mişcări de
populaţie in România (1!J40...-1948), 2003; Ştefan PELIN: Târgu Ocna,
Monumente şi personalităţi, 2002; File de cronică, Din istoria
localităţii Târgu Ocna, 2010; Constantin IORDAN labs. 1964):
România si relatiile internationale din Sud-Estul european:
probleme ~le pă~ii, securităjii şi cooperării (19UH924), 1999;
România şi relaţiile internaţionale din Sud-Estul european:
„modelul· Locamo (192fr1927), 2001; Venizelos şi românii, 2010;
Martha Bibescu şi prinţul moştenitor al Germaniei. File de istorie
(1909-1910), 2010 ş.a.; Vasile Jenici APOSTOL {abs.1966): Personalităţi militare băcăuane, 2000; Miniştri de război, 2001; Urmaşi ai
Vrâncioaiei, 2001; Eroi şi martiri ai armatei române, 2001; Slavi
eroilor băcăuani, 2002; Pagini de istorie, 2012; Generalul Radu
Rosetti, Memoriu calificativ, 2013; Gheorghe PAVEL (abs. 1965):
Cronica satului Pârâu Boghii- Carte pentru urmaşii mei, 2012; Vi Iici
MUNTEANU (abs. 1971): Contribuţie judeţului Bacău la susţinerea
Războiului de Independenţă, Ediţie de documente, 2007; Enciclopedia judeţului Baciu (coautor), 2010; Îndrumător în Arhivele
Statului Bacău, voi. li (coautor), 1989 etc.; Corneliu STOICA {abs.
1971): 25 de cărţi, din care: Valea Trotuşului, Enciclopedie, 2006,
2008, 2017; Istoria ilustrată a oraşului Târgu Ocna din cele mai vechi
timpuri până la 1918, 2003, 2009; Târgul anilorromantici, Un secol de
istorie ilustrată a oraşului Târgu-Ocna, 2013; Valea Trotuşului, Ghid
turistic vizual, 2012; Trotus Valley, Visual tourist guide, 2014; Valea
Trotuşului de odinioară în cărţi poştale ilustrate (1~1939}, 2014;
Zile de foc la porţile oraşului Târgu-Ocna, Centenarul luptelor de la
Coşna şi Cireşoaia (1917-2017), 2017 ş.a.; Citilin RUGINĂ: Dezvoltarea economică a bazinului Trotuşului între 1878- 1929, 2011.
Cercetarea geografică este reprezentatii de Mihai DOCAN: Munţii

'i

O Ciirţi .cilitoare·. Din Noua Zealandi, SUA fi Canada, din
Islanda fi Marea Britanie, pini în Israel Coreea de Sud. Aceste
cirţi au popositîn peste 15firi.
Berzunţi, Studiu geografic, 2015. Literatura medievalii europeană
ilustrată prin Mihai STANESCU (Michal STANESCO) (abs. 1959):
D'armes et d'amours: etudes de litterature arthurienne, 2002; Jeux
d'errance du chevalier medieval: Aspects ludiques de la fonction
guerriere dans la littersture du Moyen lge flamboyant, 1997; La
legende du Gras/ dans litteratures europeennnes, Antho/ogie
commentffe, 2006 ş.a. Filosofia reprezentată de Dan CHIŢOIU {abs.
1980): Virtute şi cunoaştere la Platon (1999), Repere în filosofia
bizantină l20031, Persoană, lume, realitate ultimă. Filosofare şi
spiritualitate în Răsăritul Creştin (20141 şi Founding ldeas of the
Eastern-European Cultural Horizon (2014). Acest sucint bilanţ
publicistic nu este complet fără ai aminti şi pe jurnaliştii Dan
Rommlus BUSNEA (peste 2500 de articole în presă şi monografia
Povestea unui colţ de rai Slănic-Moldova, 2013), Andrei CIURCANU
(jurnalist de investigaţie) şi Anca BURNICHE. Contribuţia ştiinpfică
şi literară a foştilor absolvenţi şi profesori ai colegiului pe durata
unui secol l191~2018) este apreciabilii. Miile de articole, studii,
zecile de teze de doctorat, numeroasele premii naţionale şi
internaţionale confirmă acest lucru. Unele dintre lucrările menţio
nate mai sus potfi răsfoite în biblioteca .Daniela Caurea".
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odestă la începuturi, cu 3.840 de cărţi şi 574 de elevi
cititori, la 1938, biblioteca s-a dezvoltat treptat, numărul
de cărţi crescând necontenit prin donatii si achizitii.
Biblioteca a avut 4 locaţii de-a lungul timpului: ve~he~ clădire. a
Gimnaziului .Oituz·, corpul principal al liceului, dat în folosintă în
1963, Anexa 1 (fosta Şcoală de Băieţi Nr. 2) şi Anexa 2 (clădirea
fostelor ateliere-şcoală). Din 22 februarie 2009, biblioteca
funcţionează într-un spaţiu modernizat, cu mobilier nou, 4
calculatoare cu acces la internet, sală de lecturii cu DVD player si
video player. Fondul de carte existent cuprinde 24.438 volume dfn

O Biblioteca, la fel de veche ca 'i ,coala, a fost fi Hta un spatiu primitor
pentru elavii doritori da cunoa"ara

O Întllnirile cu scriitorii au atras totdeauna un numeros auditoriu
din rândul elevilor. În primul rând, prof. Carmen Bran, bibliotecari
Mariana Hârlea şi prof. Blanca Loaţă

toate domeniile, cuprinzând enciclopedii, dicţionare, cărţi de
beletristică, istorie, geografie, ştiinţe sociale etc. Sunt păstrate şi
exemplare din lucrările unor foşti elevi sau profesori ai colegiului
oferite cu diverse ocazii. Biblioteca a fost gazda şedinţelor de
cenaclu literar, a unor prezentări de carte, a unor personalităţi
politice s-au culturale. Amintim prezenta unor fosti elevi ai
colegiului consacraţi ca poeţi, prozatori, critici literari ~au istorici:
Daniela Caurea, Dan Sandu, Gheorghe Drăgan, Dumitru Radu,
Constantin Iordan, Corneliu Stoica, care au oferit bibliotecii din
lucrările domniilor lor. Printre invitaţii bibliotecii s-au numărat,
printre mulţi alţii, poeţii Radu Cârnaci, Alexandru Dumitru,
prozatorul Citllin Dorian Florescu (din Ziirich, Elveţia), Principele
Radu Duda. Dintre activităţile desfăşurate în bibliotecii în ultima
perioadă amintim: Halloween versus Sf. Andrei Sl ne cunoastem
biblioteca, O carta pentru suflatul mau, 24 la~uaria, Ziua Unirii
Principalelor Române, Porni Luceafirul, Popas la biblioteca fCOI ii,
Bibliotecar pentru o zi, Nostalgii de toamnă etc. S-au organizat
periodic lansări de carte (C. Stoica, M. Docan, C. Rugină), şezători
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literare şi procese literare, concursuri de poezii sau de eseuri, elevii
fiind premiaţi pentru reuşitele lor literare. Principalii colaboratori ai
bibliotecii au fost profesorii de română, istorie, limbi străine stiinte
socio-umane, dar şi ceila~i profesori ai colegiului în cadr~i un~r
proiecte educaţionale. Remarcăm, printre mu~i alţii, profesorii:
Eugen Salahoru, Maria Mateciuc, Virginia Marcu, Carmen Bran,
Carmen Antohe, Mihaela Mihăilă, Corneliu Stoica, Cătălin Ruginii,
organizatori, moderatori sau gazdele unor invitaţi de onoare ai
şcolii. Biblioteca a găzduit cursul Marketingul în bibliotecile
şcolare (2017), cu bibliotecarii din zona Onesti-Comănesti
Moinesti. În cadrul bibliotecii functionează cerc~I scalar MĂini
îndaminatica. Parteneriat cu Colegi~I Naţional .Dimit~ie Cantemir·
din Oneşti. Participare la Festivalul de Origami 8Cocorur (Oneşti,
2017), Paşi spre cunoaştere (Creaţii Ouiling, Origami, Cusături,
Pictură, Oneşti, 20171 şi Literaturi, armonie şi culoare (2016).
Implicată în proiectul internaţional Bookmark exchange (2017).
Rolul bibliotecii într-o şcoală este esenţial, elevii având posibilitatea de a găsi cărţile recomandate de profesori sau de a se
informa prin intermediul internetului.

O Primire emo~onanti a dr. Dumitni Radu. poet. fast absolvent al acestei
'coli. Cuvânt da întâmpinare a doamnei prof. Cannan Bran

O Inaugurarea Cantrului da Documentara 'i Informare (2009).
Viceprimarul Constantin Nuţu, primarul Floarea lvanaf, Pricipala
Radu al Raminiai 'i directorul Thaadora Şatcan

continue a cadrelor didactice din zonă prin cursuri organizate de
Casa Corpului Didactic Bacău, diverselor proiecte educa~onale
organizate de colegiu, simpozioanelor şi concursurilor şcolare.
S-au ~nut cursuri pentru obţinerea competenţelor de Mentar(2009),
Strategii da consiliare educaţionali a părinţilor (2014), Comunicare Instituţionali (2015), Consiliere Educaţionali (2016),
Designer instrucţianal(2016), Tehnici da motivare •i managementul grupului clasei (2017), Scrierea 'i implementarea
proiectelor educaţionale (2017). A fost gazda unor întâlniri cu
personalităţi ale vieţii politice şi culturale: Principele Radu Duda
(2009), politologul Cristian Pirvulescu (20111, prozatorul Citilin
Dorian Florescu (2014), în cadrul manifestării Spectacolul Cirţii
organizat de Centrul Internaţional de Cultură şi Arte .George
Apostu• din Bacău, în prezenţa directorului acestei instituţii, Gao

Papa. Aici s-au ţinut lucrările Simpozionului Na,ianal de
Geografia, A treia planată da la Soare (2010). În această sală au
fost susţinute lucrările pentru obţinerea gradul didactic I a
profesorilor colegiului (A. Hârjabă şi O. Maşala, la Matematică,
L.M. Domunti şi Paula Cristina Rusu, la Biologie, M.M. Borşa, la
Limba franceză, M. Circei, la Limba engleză, C.C. Rugină, la Istorie,
Carmen Antohe şi Mihaela Mihăilă, la Limba şi literatura română,
M. Circei, la Limba engleză, Cecilia Oancea-Negoiţă, la
Informatică).

entrul de Informare 'i Documentare a fost inaugurat, ca şi
biblioteca, în anul 2009, fiind unul dintre cele mai moderne la
nivelul judeţului Bacău. Este dotat cu 40 de computere,
videoproiector şi tablă interactivă. Este destinat perfecţionării

C

/
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••
O Lecturi publici. Prozlltarul Cltilin DoriH Florescu IZD14l

O Politalot1ul Cristian Plrvulescu în mijlocul elevilor de la Colegiul Naţional .Collllche Negri· 120111
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*Cristiana NICHITA
Mariana ANGHELUTĂ BRATU
r

abinetul da Asistenţi Psihopedagogiei a fost
anul 2000. De peste un deceniu îmi desfăşor activitatea în cadrul acestuia. Cabinetul se
adresează elevilor, care au nevoie de ajutor pentru a rezolva
probleme care îi copleşesc, când se simt neînţeleşi, ori au
conflicte şi vor să le rezolve, când au nevoie de informaţii
pentru a lua deciziile cele mai bune, dacă vor să se cunoască
mai bine şi să atingă forma cea mai bună, să-şi descopere
aptitudinile, interesele, sau să se decidă ce profesie li se
potriveşte, cum să gestioneze mai bine stresul, să înveţe
eficient şi să devină mai adaptaţi la lumea în continuă schimbare; părinţilor, pe care uneori problemele copilului îi depă
şesc, care vor să comunice mai bine cu ei, care vor să înţe
leagă ce şi de ce îşi doreşte adolescentul, dacă vor să îl pre-

C

înfiinţat în

O Cabinetul de Asistenţi Psihopedagogiei deschis .dialogului·
dintre elevii colegiului fi doamna psiholog

O Întâlnire cu iandarmii pe teme de combatere a violenţei fi
actelor antisociala (2014)
gătească să zboare„. cu aripi puternice într-o lume plină de
provocări, alegându-le pe cele care îi ajută să crească şi să
se dezvolte armonios; profesorilor, care vor să-şi cunoască
mai bine elevii, să le înţeleagă problemele, să descopere cauzele inadaptării sau ale comportamentelor de risc, să-i ajute
să se dezvolte, iar şcoala să fie un loc atractiv, unde se şle
fuiesc minţi, se formează caractere şi se leagă prietenii. Proiectele desfăşurate de cabinet vizează autocunoaşterea şi
dezvoltarea personală, managementul învăţării, managementul conflictelor şi orientarea şcolară şi profesională.
Tocmai de aceea, prin proiectele desfăurate de-a lungul
timpului prin Cabinetul da Asistenţi Psihopedagogiei, am
încercat să armonizez nevoile de dezvoltare ale adolescenţilor, ale cadrelor didactice şi ale părinţilor cu idealurile,
capacităţile şi valorile morale care le pot forma adolescenţilor o personalitate adaptată, astfel încât să poată face
faţă cerinţelor vieţii profesionale şi relaţionale. Astfel, am
derulat activităţi diverse prin care am antrenat imaginaţia,
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creativitatea, comportamentul asertiv, am crescut inteligenţa emoţională şi am format valori prosociale precum cinstea, acceptarea diversităţii, ajutorarea semenilor aflaţi în
nevoie, gestionarea conflictelor folosind medierea. Pentru
ca aceste lucruri să nu se întâmple am realizat parteneriate
interinstituţionale cu Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere
Antidrog, Asociaţia nAnna - Maria Adorni", Centrul de
Reeducare, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de
Penitenciare, Jandarmeria, Poliţia, Centrul de Sănătate a
Familiei, Clubul Elevilor etc. Pentru că tulburările de conduită au căpătat forme îngrijorătoare, mai ales conduitele de
compensare, agresive adictive, tendinţe hedonice centrate
asupra calculatorului, jocurilor mecanice, internetului şi pot
duce la dezvoltarea de abilităţi delictuale lhackeriil, iar prin
subtila lor propagare, reprezintă aparent o sursă nesperată
de vindecare a insatisfacţiilor şcolare sau de altă natură, am
desfăşurat în colegiu activităţi de informare şi consiliere, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai organelor statului responsabili cu menţinerea ordinii publice, dar şi persoane care au încălcat legea şi şi-au pierdut libertatea
pentru că erau sub influenţa alcoolului, a drogurilor sau
pentru a putea procura banii pentru jocuri de noroc. În
fiecare nouă generaţie întâlnesc adolescenţi din ce în ce mai
rebeli pe fondul unor frustrări generate de familie, adolescenţi care prin programe de consiliere şi terapeutice adecvate îşi găsesc echilibrul interior şi se pot dezvolta plenar.
Este şi cazul elevilor care au obţinut premii la concursuri
judeţene cu tematică antidrog (locul I şi II la secţiunea Film).
Am organizat împreună cu colegii de la Agenţia Antidrog
proiecte, activităţi şi expoziţii de desene, concursuri de
postere, precum şi activităţi stradale pentru a trage un
semnal de alarmă referitor la consumul de etnobotanica sau
de amploarea problemelor de sănătate cauzate de fumat sau
consum de alcool. Din dorinţa de a imita modelele ideale

prezentate în mass-media, sunt adolescenţi care prezintă
de regim alimentar (bulimie, anorexie), de stil de
viaţă sau de personalitate !anxietate, depresie, tulburare
bipolară) şi pentru ei se desfăşoară prin acest cabinet grupe
de dezvoltare personală sau dezbateri pentru a descoperi
cauzele acestor tulburări, dar mai ales modalităţile eficiente
de gestionare a lor. Pentru a aborda creativ această
problematică am desfăşurat şi un concurs judeţean „Alimente cu respect de sineH, la care au participat 15 şcoli şi
licee din zonă. Am desfăşurat proiecte de voluntariat la
Asociaţia „Anna - Maria Adorn( unde elevii colegiului au
putut experimenta iubirea necondiţionată, altruismul, empatia, conştientizând importanţa părinţilor în formarea armonioasă a copiilor, şi realizând cu aceştia teme sau activităţi
recreative, devenind astfel mult mai responsabili. În fiecare
an, au devenit tradiţie activităţile de voluntariat pentru copiii
proveniţi din familii defavorizate. Astfel, au fost realizate
spectacole caritabile, s-au donatalimente,haine şi jucării, pe
tulburări

O Ziua internaţională de luptă pentru eliminarea discriminării
rasiala (2014)

care elevii colegiului le-au donat copiilor mai puţin norocoşi
pentru care iarna aducea doar zăpadă. Bucuria acestor copii
le-a adus elevilor colegiului o mai mare recunoştinţă, respect
şi loialitate faţă de proprii părinţi care îi protejează şi le fac
viaţa cât mai bună, iar în timp i-a ajutat să îşi formeze personalităţi armonioase şi caractere frumoase. Nevoia de a ~i a
şcolarului mic, convertită în nevoia de creaţie a puberului,
devine si mai acută la adolescent, luând forma creatiei cu
valoare' socială, nu doar subiectivă. Împreună cu ~inorii
internaţi în Centrul de Reeducare am desfăşurat multiple
activităţi pentru a exersa acceptarea diversităţii umane şi a
învăţa că fiecare om are ceva bun de oferit; e nevoie doar de
răbdare şi deschidere, astfel încât să îi dai posibilitatea să îşi
împărtăşească din prea plinul său, având mereu ceva de învă
ţat de la ceilalţi. Nevoia de grupare se destramă pentru a lăsa
loc nevoii de prietenii efective, a unui cerc intim de prieteni.
Relaţiile dintre sexe sunt foarte strânse, romantice, cu
mare încărcătură de reverie şi fantezie; au loc furtuni
afective, Hruperi" spectaculoase şi dramatice de prietenie,
care pot duce chiar la drame. Pentru aceşti adolescenţi
lumea se Hrupe" odată cu pierderile suferite şi au nevoie de
intervenţie specializată imediată pentru a nu se adânci în
depresie, evitând astfel izolarea şi automutilările sau suicidul.
Nevoia de distracţie în adolescenţă se intelectualizează, este
trecută prin filtrul personalităţii; alegerea distracţiilor este în
funcţie de preferinţe. Aspectele de ordin cultural, estetic trec
pe prim plan. Nevoia de independenţă şi autodeterminare se
converteşte în nevoia de desăvârşire, autodepăşire, autoeducare a adolescentului. Nevoia de imitaţie a şcolarului mic
convertită în nevoia de a fi personal, a puberului, suportă noi
metamorfozări în adolescenţă. La început, dorinţa adolescentului de a fi unic se exacerbează şi e nevoie de canalizarea energiei creatoare către activităţi formative. Astfel, au
loc dezbateri pe teme literare la care fiecare aduce cel puţin o
carte, o poezie, un film pe care ii prezintă celorlalţi, Hconta-
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O Elevii Colegiul Naţional „Costache Negri" într-o campania
stradal.ii contra fumatului {20141

minându-(cu microbul FRUMOSULUI. Din păcate, în viaţi
nu primim caaa ca merităm, ci ceea ca suntem capabili să
negociem cu ea. Pentru aceasta, în cadrul orelor de consiliere pentru carieră, elevii îşi descoperă resursele (calităţile),
suntînvăţaţi să le valorizeze şi să se comporte adecvat la un
interviu de selecţie de personal, optimizându-şi şansele de
reuşită şi obţinând succesul. La consiliere învăţăm că viaţa
noastră este o succesiune de „lecţi(. Dacă le învăţăm la
timp, avem şansa de a ne bucura de roade, deci de a avea
succes. Dacă nu înţelegem „lecţia", ca şi la şcoală,
rămânem repetenţi şi o reluăm până când o învăţăm. De noi
depinde ce alegem, să învăţăm doar din )ecţiile" noastre, şi
viaţa să fie un lung şir de încercări nefericite, şi în acest caz
putem avea timp să ne maturizăm armonios şi să fim în acord
cu noi, cu ceilalţi şi cu lumea. Când vedem lumea ca fiind
întunecată, trebuie să „spălăm" bine „fereastra sufleului"
nostru. Armonizându-ne cu noi înşine, îi vom iubi şi înţelege
mai bine şi pe ceilalţi, pregătindu-ne sufletul pentru
întâlnirea cu ei.
Psiholog,
Mariana ANGHELUŢĂ BRATU
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olegiul Naţional WC. Negri· a avut din 1963 şi până astăzi o
bună dotare pentru ~esfăşurarea în bune condiţii a orelor
de educaţie fizică. ln sălile 5 şi 6, la parterul corpului
principal, au fost amenajate săli de sport dotate cu aparatură
sportive: paralele, trambulină, spalier, saltele etc. Plină în anii '80,
existau un sector de săritură în lungime şi de aruncare a greutăţii,
teren de handbal de zgură, teren de baschet şi două terenuri de
volei. Timp de un deceniu, instalaţii de foraj au fost amplasate pe
terenul de handbal. Odată cu revenirea la statutul de liceu teoretic,
s-au reamenajat un teren de handbal şi fotbal, două terenuri de
baschet, groapă de sărituri, sector de aruncări şi culoare pentru
viteză şi rezistenţă. După inaugurarea, în anul 2003, moderna sala
de sport polarizează toate activităţile sportive la nivelul colegiului.
În spaţioasa sală sunt amenajate un teren de handbal şi fotbal, tenis
de câmp, un teren de volei, mai multe panouri de baschet, o sală de
fitness şi mai multe vestiare. Este gazda a numeroase competiţii

C

O Joc da baschet pa terenul da sport al ,colii

O Moderna Sală da Sport.
şcolare

la nivel judeţean sau naţional, în cea mai mare parte jocuri
de echipă sau gimnastică acrobati că. Componenta competijională
este foarte im portantă şi de tra d~i e în istoria colegiu Iui nostru.Atleţii
pregătiţi de profesorii I. Butucaru, M. Popescu, C. Bogdan, R. Jianu
şi I. Botezatu au aduse numeroase trofee din competiţiile sportive
judeţene şi naţionale la care au concurat. Enumerăm, printre zeci şi
zeci de performeri din ultimele trei-patru decenii pe: Virgil Nichita,
Paul Mocanu, Cosmin Ciurea, Radu Voinea, Jan Ciurcanu, Mircea
Budescu, C. Mă eseu, R. Vrânceanu, Constantin Bogdan, Constantin

O Formaţia de majorete a colegiului deschide toate competiţi ile
sportive importante desti,urale în moderna sali de sport
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O Concursul de eros scoate pe aleile parcului .Migura·. în
fiecare an, zeci de competitori.

o erosul sau alta probe da atletism. start spre performanţi
sportivi

Şopron, Carmen Bogdan, Rodica Jianu, maestrii a sportului, Maria Bordeanu,
Cezar Antohe, Marcel Grigoraş. Dan Lungu, Ioan Botezatu, Cătălin Mărunţelu,
Theodor Stanciu, Elena Stoica, Mădălina Hârjabii, Codrin Ignat-Popa, Cătălina
Barut, Dragoş Bogdan, Ştefan Bordei, Sebastian Coldea, George Tisescu etc.
Remarcăm multiplii campioni naţionali la atletism: Alexandru Bogdan, Mihai
Bran şi Andrei Ioan Melnicescu. După 1990 s-a mai câştigat, prin echipa de fete,
o medalie de bronz la tetratlonul atletic şcolar, în 1996 şi o medalie de argint la
aruncarea greutăţii prin Gigliola Cielo. S-au obţinut rezultate meritorii prin
calificări la finala naţională a elevilor Cătălin Moise, Maria Magdalena
Stângaciu, Stâncaciu Maria Magdalena (3 calificări), Botezatu Ionuţ Răzvan (2
calificări), Bilibok Joszef. la eros. Andreea Mocanu, Adrian Ionuţ Orban şi
Marian Diaconu, la tenis dema să, şi un loc V cu echipa de tetratlon băieţi. De pe
la sfârşitul anii '60, echipele de atletism ale liceului, fete şi băieţi, deveneau
campioane judeţene. Artizanul, organizatorul şi mentorul dezvoltării pe termen

O Un ultim efort, pentru bucuria victoriei

O Primele perfannanţe, promisiunile unor viitori campioni

lung al performanţelor atletismului la nivelul oraşului a fost
profesorul Ion Butucaru, care a instaurattrad~ii, a cultivat pasiuni şi
a impus standarde înalte pentru elevii şi sportivii pe care i-a pregătit
pentru marea performanţii. Fostul său elev, profesorul C. Bogdan,
prin secţia Târgu-Ocna a Clubului Sportiv Şcolar Baciu, a obţinut
medalii balcanice, recorduri naţionale şi a avut numeroşi sportiviîn
loturile naţionale la campionate mondiale, europene şi balcanice,

ducând mai departe tradiţia mentorului său. În oraşul care a dat un
vice-campion olimpic şi antrenor al echipei de tir a SUA, Dumitru
luga, au activat profesori pasionaţi de meseria lor, care au creat
condi~i pentru afirmarea sportivă a numeroşi elevi ai şcolii noastre.
Pentru meritele sale incontestabile de formator de sportivi de
performanţă, atât la Târgu Ocna cât şi la Bacău, moderna sala de
sport a Colegiului Naţional wCostache Negriw ar trebui să poarte
numele de Sala de Sport )ON BUTUCARu·.

O Pregitiri pentru premierea învingitorilor.

O erosul C. Negri, cea mai amplă competiţie sportivi anuali
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SECRETARIAT
*Elena SÂRBU
*Maria GUŢEŞ
*Cecilia IANOS
*Rodica BĂLAN
*Mariana APOSTU
*Ileana CIUBOTARU
Rodica CIOBANU

.

CONTABILITATE

Mihaela Sorina
NISTOR

ARHIVA ŞCOLII
Doina MIHAI

LABORANTE
*Mărioara POPA

*Viorica GROZESCU
Mihaela BUTUCARU
Lidia COJAN

*Maria DÂRŢU
*Mariana MUŞAT
O Cancelaria - .oaza· de 10 minute de încircare a energiilor
profesorilor pentru un nou demers didactic
ealizarea nobilelor obiective ale instituţiei nu s-ar
putea înfăptui fără implica rea resurselor sale urna ne
(profesori şi elevi). Dinamica resurselor educaţionale a variat între circa 50 şi 100 de profesori şi personal
nedidactic, şi între circa 200 şi 1100 de elevi. De-a lungul unui
secol de existenţă, colegiul a avut, la o evaluare sumară,
peste 25.000 de absolvenţi.
PERSONALUL COLEGIULUI (2017}: 66, din care:
PERSONAL DIDACTIC: 45
Profesori grad didactic I: 25
Profesori grad didactic li: 1O
Profesori cu definitivat: 8
Profesori debutanţi: 2
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR: 7
1secretar şef
1secretar

1administrator financiar
1bibliotecar
1analist programator
PERSONAL NEDIDACTIC: 10
STATISTICĂNUMĂR ELEVl(2011), 676,dincara:
CICLUL INFERIOR: 296
Clasa a IX-a: 152(6clase)
Clasa aX-a: 144(6 clasel
CICLUL SUPERIOR: 358
Clasa aXI-a: 196(7 clase)
Clasa aXII-a: 162(6 clase)
TOTAL CICWL LICEAL: 654
CICLULGIMNAZIAL: 22(1 clasă)
Numărul elevilor colegiului a variat în timp, de la 4 clase, cu
circa 150 de elevi, la 1945, la circa 34 de clase, cu circa 1100
de elevi, în anii 1986-1990 şi circa 70HOO de elevi în ultimii
ani.
~-----------------~

R

O Secretariatul, .poarta• de intrare 'i de i8'ire din ,coală. Locul
în care hârtiile circulă cu rost

21aboranţi
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O Elevii, .materia vie·, într-un proces continuu da transformare
'i devenire, etapă hotăritoara pentru definirea personalităţii

A.I" ultimul deceniu s-au de rulat numeroase proiecte educaţionale

şi s-au stabilit parteneriata cu instituţii şi societăţi economice
locale (Primăria, Casa de Cultură, Muzeul de istorie, Clubul
Elevilor, Şcoala Naţionalii da Pregiitira a Agenţilor de Penitenciare,
Ocolul Silvic, Poliţia, Jandarmeria, S.C. Coşna S.R.L. etc.), Asociaţia
Generaţia Schimbării - AGES din Comăneşti, dar şi cu instituţii
internaţionale în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană. Toţi
profesorii colegiului au fost implicaţi în diverse proiecte
educaţionale, în funcţie şi de specificul disciplinelor de predare.
Profesorii de Limba şi literatura română au organizat ateliere şi
medalioane literara, concursuri da recitări şi de creaţie, procese
literare, întâlniri cu scriitori etc. Cei de limbi străine (englezii şi
franceză) au fost implicaţi în proiecte internaţionale şi schimburi
şcolare, parteneriate cu voluntarii din Peace Corps, manifestări
legate de ziua francofoniei sau ale unor sărbători specifice ţărilor
anglofone, a unor programe artistice şcolare. Cei de istorie s-au
implicat în toate activităţile comemorative cu rezonanţă locală,
naţională sau europeană, iar cei de geografie în organizarea unor
excursii tematice. Cei de socio-umane şi psihologul şcolii în
proiecte vizând personalitatea elevului, educaţia civică, ecologică,
economică, stabilind parteneriate cu multe instituţii locale sau

O Pădurea Latea {2006). Profesorii Leon Jauzalon şi Adina Rugină
cu alavii lor vizitând această rezervaţia naturală, din Dalta Dunării,
unici în Europa
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O Prut. L Ciiuţanu absolvind cursul da funnaturîn educaţia acunomici în
Tnvlţlmlntul ,coIar organizat da CCD .Grigore Tabacaru· B1c1u 'i C.R.E.E.

Bucur9'1i (20101

O Atelierul da mubilitabl, găzduit da Asociaţia Ganaraţia Schimbirii AGES IComlnefli,20171. Dintre prvfesorii colegiului: Diana Nicoleta Bejan,
Adrian Bilini"81nuşii Alaxandra Mihai (Sandu)
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naţionale. Cei de religie au in~iat multe activităţi de voluntariat şi au
reînviat vechile tradiţii ale colindelor de Crăciun, cei de educaţia
muzicalii au vitalizat grupurile corale şi de colindători, iar cei de
educaţia vizuală au marcat creativitatea elevilor prin expoziţii de
desene. Cei de educaţie fizicii au dezvoltat spiritul de competiţi e
prin numeroase concursuri de atletism şi sporturi colective.
Perfecţionarea continuii a profesorilor a întărit parteneriatele cu
instituţii din sfera educaţiei şi învăţământului. Oparte din realizările
profesorilor colegiului pot fi regăsite în paginile dedicate
activităţilor pe discipline şcolare.
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O Pouzauges, Franţa 12007). Concurs interactiv de cunoaştere.

O Mănăstirea Sucevita (1992). Profesori si elevi ai liceelor .C.
Negrr 'i .Auguste Bartholdi: din Calmar. Î~ primul rând, în centru,
prof. Dorina Mariana Garea. ln rândul doi, de la stânga la dreapta,
prof. Corneliu Stoica, praol Paul Thomann, prof. Claude Suttar 'i
director Maria Maleciuc.

P

j

li\o:=::s\
CAHc'iUU

24 et 25 avril

O Colmar, Franţa (1993). Ecouri în presa francezii despre prezenţa
elevilor liceeni din Tlrgu Ocna I Demieres Nouvelles d'Alsat:e, din
24 aprilie 1993).

O Pouzauges, Franp 12007). Activitate de cunoa,cere între elevii
proveniţi

din 5 ţiliri europene.
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rimul schimb şcolar şi prima înfrăţire cu un liceu similar din
are loc în anii 1992-1993între Liceul Costache
Negri şi Liceul Augusta Bartholdi din Colmar, Franţa.
Proiectu I afost coordonat de profesorii D.M. Gere aşi Claude Sutter.
Au mai participat la derularea acestui proiect profesorii M.
Mateciuc, director, S. Uicătuşu, M. Mişcoci şi C. Stoica, din partea
liceului nostru, şi preotul Paul Thoman, de partea liceului francez. În
1992, un grup de elevi francezi au fost primiţi de colegii lor români şi
de familiile acestora. S-au vizitatîrnpreună castelele Pe leş şi Bran,
Braşovul, mănăstirile din nordul Moldovei IVoroneţ, Gura
Humorului, Suceviţa şi Moldoviţa), Suceava şi alte locuri la iniţiativa
gazdelor. În anul următor, profesorii şi elevii liceului nostru au
petrecut o siiptămână la Colmar, în Alsacia, unde au fost prim~i de
directorul M. Haessle şi profesorii liceului Auguste Bartholdi, iar a
doua zi, în clădirea primăriei din Coim ar, de dna Baume, viceprimar,
şi de consilierii municipali. Elevii au avut un program încărcat
vizitând Strasbourg (catedrala Notre Dame, La Petite France),
Mulhouse (Primăria, Mus~e national de I'Automobile, Parc zoologic
et botanique) şi alte oraşe pitoreşti alsaciene IThan, Guebwiller,
Eguisheim, Turkheim, RibeauvillA, SAlestat), Europa Park, numeroase muzee IUnterlinden, Colmar), biblioteci (bibliotheque
străinătate

humaniste, S61estat), castele medievale(Haut-Koenigsbourg,
Selestatl, legând prietenii de durată. În anii următori, liceul a primit
donaţii de carte, din partea Bibliotecii Municipale din Calmar, şi
aparatură electronică. În anii 1993-1995, sub coordonarea prof. L.
Bejenaru (Bratul s-a realizat un alt schimb şcolar dintre liceul
nostru şi un colegiu englez de lângă Londra, după acelaşi model de
reciprocitate ca şi cel cu Colegiul Auguste Bartholdi din Col mar. A.
Rugină a participat, în 2007, la proiectul european Schimb de tineri,
cu participarea unor elevi din 5 ţări europene (România, Franţa,
P_!>lonia, Estonia şi Lituania I.
lncepând cu anul 2015, schimburile de experienţă cu alte şcoli
s-au orientat spre Republica Moldova în cadrul proiectului educativ
şi de consolidare a relaţiilor de colaborare între administraţiile
locale din Târgu Ocna şi Cricova, municipiul Chişinău. Colegiul
nostru a fost reprezentat la Liceul Teoretic Alexei Mateevici din
Cricova de un grup de 18 elevi, însoţiţi în primul an de M. Decan şi F.
Pop, iar la a doua ediţie de C. Antohe şi M. Mihăilă. Elevii au avut
ocazia să vadă Orheiul Vechi, oraşul subteran din Cricova, Aleea
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O Primăria Târgu Ocna. Oprimii întâlnirea a profesorilor şi elevilor
Colegiului Naţional .C. Negri· cu omologii lor din Republica
Moldova {Cricova şi Edinaţ.2017)
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o Prof. M. Mihlill 'i C. Antohe în Orlful subteran Cricova (20171
O În vizitii 11 Muzeul Naţional .George Enescu· - Secţii Dumitru 'i
Alice Rosetti Tesc1nu-Gearge Enescu (2017)

Scriitorilor, muzee, biblioteci şi şcoli din Chişinău, dar şi să participe
la orele de curs. Elevii moldoveni, însoţiţi de doamnele profesoare I.
Samoil, M. Fabian (2016) şi S. Teuţşi D. Zaharia 12017), au avut parte
de aceeaşi primire călduroasă. Au participat la cursuri, dar şi la
activităţi extraşcolare, au vizitat muzeul şi biserica de la Borzeşti,
Mina Salina, barajul de la Valea Uzului, staţiunea Slănic Moldova,
muzee şi case memoriale din judeţ. Grupului din primăvara anului
2017 i s-au adăugat şi elevi de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din
Edineţ, coordonaţi de doamnele prof. N. Cojocari, M. Hahuleac şi M.
Tropoţel, schimbul de experienţă implicând astfel trei unităţi
şcolare. Elevii c.negrişti. însoţiţi de doamnele prof. M. Angheluţă,
D.N. Bejan şi A. Mihai, au avut posibilitatea să vadă Cetatea So roca,
Mănăstirea Zăbriceni, oraşul Bălţi, muzee, monumente şi alte locuri
încărcate de istorie din Edineţ
Schimbul intre elevi care vorbesc aceeaşi limbă a scos la iveală
apropierea dintre două popoare cu istorie şi valori comune. S-au
legat prietenii, s-a uîm părtăşit emoţii şi au rămas amintiri de neuitat.
În cei 25 de ani care au trecut de la primul schimb şcolar (Colmar,
1993), elevii colegiului eu avut posibilitatea să călătorească în
câteva ţări europene (Franţa, Germania, Ungaria, Marea Britanie,
Republica Moldova), să cunoască civilizaţia, cultura, dar şi sistemul
de educaţie al acestor ţări, să lege prietenii, rămânând cu amintiri
de neuitat.

https://biblioteca-digitala.ro

O Mastercl111 creativ, Liceul Teoretic .Alexei Mateavici·. Cricova (2017)
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O Concursuri sportive la Liceul Teoretic .Alexei Mateevici·, Cricova
(20171
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Corneliu STOICA
*Theodore SOTCAN
'
Carmen ANTOHE
Mihai DOCAN
Rodica JIANU
Ioan BOTEZATU
Lenta CĂIUTANU
Pr. Benone VĂSÂI
A.ntre Colegiul Naţional .C. Negri şi instituţiile locale (Primărie,
Casa de Cultură, Ocolul Silvic, Politie, Jandarmerie) există o
tradiţională relaţie de parteneriat Î~ parteneriat cu Primăria,
Casa de Cultură şi Muzeul de Istorie, profesorul C. Stoica a
organizat activităţi de mare anvergură şi rezonanţă locală şi
naţională: Canlanar Claude Sernal (2002), 600 de ani de la prima
atestare documentari. a ora,ului Tirgu Ocna (2010), Bicentenar
Costache Negri 12012), Cantanar clădirea Primăriei (2012),
Centenarul luptelor de la co,na 'i Cire,oaia 12017), conferinţa

I

O Profesorul Corneliu Stoica tinind o conferintl La Scoala
Naţionali. de Pregătire a Age~ţilor de Penitenc'iare Târgu Ocna

O Canlen1_rul luptalor da 11 Co,n1 ' i Cil'll,01i1 (11 1ugull 2017). Caa mii i mpii p1l'lldi militari din judeţul B1c:iu, în prezenţii unor în11ta ofici1litiţi
(Pl'll,adanJ1a, Parlamant. Guvern, Prefecturi. Consiliul Judataan), Arhiapiscopia Romanului ' i Bacilului, mii da locuitori ai urbai, numara,i alavi ai
col111iului
cercetătorului Florin Marinescu (Grecia, 2003), foto-expoziţie cu
primului funicular din România ling. Radu Bellu, Brasov), fiind si
moderator, autor al unor cărti dedicate acestor eve~imente sa'u
fotoexpozitii cu ilustrate de ep~că. A fost invitat să tină conferinte la
Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, Ce~ru
de Reeducare Minori, Penitenciarul Târgu Ocna, Protoieria Onesti,
Casa Corpului Didactic Bacilu etc. Profesorii de istorie (C. Stoica: C.
Rugină, C. Stăcescu) au fost prezenţi cu elevii la toate manifestările
organizate de Primilrie, în parteneriat şi cu Muzeul de Istorie, cu
ocazia unor zile istorice (Ziua Naţională, 24 Ianuarie, 9 Mai, Ziua
Eroilor, Ziua Vânătorilor de Munte). Mulţi profesori şi elevi au fost
antrenaţi în activităţi le cultural-artistice ale Casei de Culturii sau
Clubul Elevilor IV. Druguleţ A. Lepădatu, C. lekel, V. Marcu, D.
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Răducea, C. Antohe, C.G. Bran, M. Mihăilă, C. Stoica). Pr. Benone
Vilsâi a in~i at proiectul educa~onal Şcoala de vari (din 2016), s-a
implicat cu elevii în nu!"eroase activităţi caritabile şi în promovarea
tradiţiilor româneşti. lmpreună cu Primilria şi Ocolul Silvic s-au
organizat ample acţiuni de ecologizare a unor terenuri de-a lungul
râului Trotuş sau plantarea de arbuşti în Parcul Măgura sau pe
versanţii unor dealuri din vecinătatea oraşului (M. Docan, L.
Căiuţanu, B. Văsâi, A. Hârjabă, A. Rugină, M. Pustianu, M. Mihăilă,
M. Angheluţă, I. Botezatu, R. Jianu, T. Apostu). Parteneriatul cu
instituţiile locale a fost benefic pentru toate părţile implicate.
Parteneriatele cu institu~ile locale şi implicarea şcolii în unele
proiecte comunitare sunt benefice pentru formarea personalităţii
elevilor. S-au iniţiat activităţi de strângere diferenţiată a deşeurilor
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O Prafasorul B. Văsâi fi alnii săi în viziti 11 grădiniţa /lilit:at.

O Primarul Ştefan Şilochi, profesorul Benone Vlsli fi
colindători da 11 ColegiulNaţiamJl_C. Nagrr (2113)

clJiya din talentaţi

sau de ecologizare a unor zone din oraş (malurile Trotuşului). De
peste 6 decenii, elevii şcolii noastre colaborează cu Ocolul Silvic
Târgu Ocna pentru lucrările de plantare de puieţi, în fiecare

O Suflet de copil. Pr. B. VăSÎi, cu elevii, 11 Centrul Şcolar pentru
incluzivl Nr. 2 CamiHfti (21117)

aduca~a

O Elevi ai colegiului, parteneri 11 concursul Cllltorie Tntre cer,; plmlnt
(Târgu-Ocna, 10-11 iunia2117)

O Ecologiz1ra1 râului Trotu,, în 1propiaraa Bisericii Rlducanu(2013)

sunt în bună parte opera muncii elevilor şi profesorilor
noastre. Dragostea pentru natură, protejarea mediului
înconjurător, drumeţiile în vecinătatea oraşului, aceste veritabile
_evadări din civilizaţie" atrag, an de an, tot mai mu~i elevi.
_Măgura",

primăvară. Pădurile

de pin de la poalele Măgurii, de pe Feţele
Târgului, dealul Găleanului, cea de mesteceni de pe Dealul
Muncelului (_Pădurea de argint"), dar şi arborii plantaţi în parcul

https://biblioteca-digitala.ro

şcolii

COLEGIUL NAŢIONAL COSTACHE NEGRI - - - - - - - - - - - - - -

Adresa: 605600 TÂRGU-OCNA, Str. Costache Negri Nr. 39, Judeţul Bacău; <D 0234-344137; 0234-344138;
Adresa email: ltgocna@yahoo.com; Adresa web: www.costachenegri.ro.
https://biblioteca-digitala.ro

Mu P
•u

10• 1N'

ISBN 978-606-622-347-8

