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Cuvânt înainte

În geografia culturală a orașului Iași, Colegiul Național „Emil 
Racoviţă” este un reper important prin spiritul racoviţist imprimat 
de-a lungul timpului generaţiilor de absolvenţi şi prin loialitatea 
competiţiei cu celelalte colegii de elită, competiţie înţeleasă ca per-
manent dialog într-o onestă colaborare.
 Devenirea CNER, în acest context al învăţământului ieşean, 
acoperă 50 de ani, vârsta unui om încă tânăr, al cărui profesionalism 
se bazează pe experienţă, dăruire, confundare a destinului individ-
ual cu cel al şcolii. În toate etapele, semnul acestei identificări a fost 
evident în imaginea şi activitatea unor profesori de excepţie care au 
transformat zidurile unei clădiri în tumultul cunoaşterii, iar munca 
în apostolat şi comuniune de idealuri. Tocmai de aceea lucrarea de 
faţă îşi propune o evocare a chipurilor de altădată, o readucere în 
actualitate a începuturilor performanţei la CNER, în forma unui ex-
erciţiu de recunoştinţă şi de admiraţie.
 Misiunea de astăzi a şcolii este sintetizată cel mai bine în cuvin-
tele „Mereu mai buni, cel puţin egali cu noi înşine”, dar se bazează 
pe o permanentă legătură cu realitatea, cu un simţ al valorilor care 
vine din conştientizarea misiunii de dascăl în orice timp: „mint-
ea tânărului nu e un vas pe care sa-l umpli, ci o torţă pe care s-o 
aprinzi, pentru ca ea, la rândul ei, să lumineze singură.”(Plutarh). 
Purtători de lumină sunt aceşti dascăli de ieri şi de azi, iar rostul lor 
se răsfrânge înalt şi frumos în devenirea atâtor generaţii purtătoare 
şi ele de scântei ale cunoaşterii.
 Ca în orice instituţie definită şi construită în spiritualitate, 
CNER se recunoaşte prin învăţământ de calitate: teoretic, artistic şi 
practic. Acestea sunt consecinţele fireşti ale unui proces care presu-
pune permanent căutare, creaţie, competiţie. Concursurile devenite 
tradiţie, parteneriatele naţionale şi internaţionale, publicaţiile pro-
fesorilor şcolii, apariţia revistei „Primii paşi”, spectacolele artistice, 
proiectele de toate genurile stau mărturie unei viziuni educaţionale 
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noi şi complexe: în acest proces, fiecare subiect contează, îşi găseşte 
locul şi împlinirea, elevul – pasiunea, abilităţile definitorii, profe-
sorul – confirmarea vocaţiei călăuzitoare. Respectul individualităţii 
şi valorificarea atentă a simplităţii, dar şi a specificităţii sunt aspecte 
care converg clar şi ireversibil spre ideea de elită în educaţie.
 În idealul educaţional racoviţist nu se înscrie numai 
performanţa, ci şi învăţământul concretizat în examenele fiecărei 
etape şi în achiziţia necesară devenirii ulterioare. În acest sens, 
parteneriatul elev – părinte – profesor este o triadă a implicării şi a 
trasării uni contur moral „omului frumos în toate”, format aici, pe 
Aleea Nicolina nr. 4, într-o clădire cu brad la poartă şi o puzderie de 
trandafiri. Aici se învaţă, se construiesc destine într-un fel anume. 
Se pun în echilibru rigoarea şi deschiderea la nou, seriozitatea, te-
meinicia profesională şi acceptarea diversităţii de opinii, dorinţa 
de performanţă într-un anumit domeniu şi aspiraţia devenirii per-
sonale prin împărtăşirea din toate, respect pentru valori şi umor, 
îndrăzneală şi stil, spirit academic şi frondă. Aici se construieşte, 
se formează, se zideşte înălţarea spirituală, dar şi jertfirea necesară, 
fără de care nimic durabil nu se poate realiza.
 A fi director într-o astfel de instituţie şi de vreme este o onoare 
şi o responsabilitate copleşitoare deopotrivă. Înseamnă a privi, îm-
preună cu ai tăi întru ideal şi vocaţie, în aceeaşi direcţie, a spori o 
moştenire pentru a avea ce dărui generaţiilor viitoare.
 Aşadar, această monografie s-a născut din conştientizarea că 
sărbătorim 50 de ani de fiinţare, reprezentând tradiţia următorilor 
50, că suntem tinereţea de succes a unei maturităţi consacrate.

Prof. Paula Gavrilescu, Director CNER
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Începuturile. Colegiul Național Emil Racoviță a fost înființat 
în septembrie 1964, ca urmare a adresei nr. 0556 din 1.06.1964 a Sfat-
ului Popular al Regiunii Iași către Ministerul Învățământului, în cart-
ierul S. Pârvulescu, sub numele de Școala Medie nr. 9, după cum re-
zultă din adresa 0110 din 3 septembrie 1964 a Secției de Învățământ 
a Sfatului Popular, oraș regional Iași. Înființarea lui răspundea unei 
necesități obiective a învățământului ieșean, fiind determinată de 
creșterea populației școlare, atât ca urmare a încheierii, în anul școlar 
1964-1965, a procesului de generalizare a învățământului obligatoriu 
de opt ani, cat și a profundelor mutații socio-edilitare și demografice 
din zona Podu Roș. Iașiul era cuprins de tumultul transformărilor 
profunde din acei ani, cunoscînd un amplu proces de industrializare 
și modernizare. Vechilor așezăminte și cartiere li se adaugă altele noi. 
Pe locurile unde altădată Bahluiul își revărsa din când în când apele 

peste bălării, s-au ridicat fabrici și uzine, polarizând în jurul lor oameni și ansambluri de locu-
ințe. În noul context școala s-a ivit imediat ca o condiție a existenței societății moderne. Situată 
în apropierea zonei industriale a orașului, construcția noului liceu se armoniza cu ansamblul ar-
chitectural al cvartalului Socola-Nicolina, cartier nou, construit din temelii în deceniul al șapte-
lea al secolului trecut. Liceul apărea într-un context politic și educațional favorabil. După ce prin 
Decretul nr. 175 pentru reforma învățământului, din 1948, școala românească fusese organizată 
după modelul învățământului sovietic, începând cu 1962, dar mai ales după Declarația de prin-
cipii a PMR din aprilie 1964, sistemul nostru educațional revine la o anumită  normalitate, prin 
eliminarea unor elemente străine învățământului românesc (obligativitatea studierii limbii ruse, 
a istoriei URSS ș.a.) și revalorificarea tradiției învățământului autohton și a culturii naționale. 

localul şi dotările. Clădirea în care a început să 
funcţioneze liceul este cea în care-şi desfăşoară activitatea 
şi în prezent. Liceul a dispus chiar de la înfiinţare de 24 
săli de clasă, trei laboratoare dotate cu aparatura necesară 
pentru fizică, chimie, biologie şi două ateliere: unul pent-
ru tâmplărie şi unul pentru lăcătuşerie – unde se desfăşu-
ra instruirea practică a elevilor din clasele V-VIII, precum 
şi de o bibliotecă conţinând peste 5000 volume. Această 
clădire fusese însă concepută în soluţii elementare, ceea 

ce face ca odată cu creşterea populaţiei şcolare, spaţiul să devină insuficient. S-a simţit nevoia 
unei ameliorări. Astfel într-o primă etapă, în 1967, s-au desfiinţat atelierele şcoală, elevii din 
clasele V-VIII realizând instruirea practică la unităţile şcolare din apropiere. Pe linia măsurilor 
de modernizare a învăţământului se înscrie crearea în 1970 a cabinetului fonetic pentru învăţar-

colegiul Naţional  „Emil racoviţă”
Iaşi 1964 – 2014

SCURT ISTORIC

de Liviu Burlec
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ea limbilor străine, dotat cu aparatură modernă, numărându-se printre primele realizări de acest 
gen din Moldova. În 1973 intră în exploatare o anexă la clădirea iniţială, în care s-a amenajat un 
laborator de mecanică, un cabinet de filologie şi un laborator foto. Un an mai târziu este dată 
în folosinţă şi o seră didactică, ridicată alături de clădirea liceului cu ajutorul întreprinderilor 
patronatoare, Combinatul de Fibre Sintetice (T.E.R.O.M. S.A.) şi Întreprinderea Metalurgică 
Iaşi. În aceasta, elevii fac „pe viu” deosebit de interesante şi utile observaţii la ştiinţele naturale.
 Din 1978 este atribuită liceului şi fosta clădire a Şcolii generale nr. 3 din Şoseaua Nicoli-
na, unde se desfăşoară o perioadă procesul instructiv la secţia serală. Ulterior aici au fost ame-
najate atelierele pentru desfăşurarea activităţii practice. Din 1981, acest corp de clădire aparţine 
şcolii „Vasile Conta”. În 1979, spaţiul didactic se extinde, prin darea în folosinţă a sălii de sport. 
Amplasată separat de clădirea liceului, sala de sport oferă foarte bune condiţii de lucru pentru 
educaţia fizică, prin spaţiul larg şi prin aparatura cu care este înzestrată.
 În toamna anului 1981, secţia serală a liceului a început să funcţioneze într-o clădire 
nouă, situată în strada Sf. Teodor nr. 1. Noul local dispune de 16 săli de clasă, laboratoare de 
chimie, fizică, biologie, un cabinet de istorie şi ştiinţe sociale. Toate acestea au permis desfăşu-
rarea unui proces instructiv-educativ în ture, în raport cu schimburile din întreprinderile unde 
erau angajaţi elevii seralişti.
 În 1982, clădirea din Aleea Nicolina a fost supusă unei reparaţii capitale; cu această 
ocazie, exteriorul a fost zugrăvit cu piatră de var, pentru a rezista mai bine intemperiilor.

În anul 2004 se ia initiativa monitorizării culoarelor și a curții școlii cu ajutorul camere-
lor de luat vederi. A fost prima școală din România care a practicat acest sistem de monitorizare 
în vederea asigurării securității elevilor și a menținerii disciplinei. În 2007 se inaugurează un 
nou corp de clădire în baza unui proiect mai vechi, care a fost readus în discuție în 2004 și fi-
nalizat în 2007. Noul corp de clădire cuprinde cinci săli de clasă, două laboratoare, unul de in-
formatică și altul de biologie, o sala de festivități cu 180 de locuri și două cabinete. Acesta a fost 
construit pe locul anexei ridicate în1974, care în acest context a fost dărâmată. Inaugurarea nou-
lui corp de clădire a avut un impact pozitiv asupra procesului instructiv-educativ, prin elimi- 
narea schimbului al doilea, toate cursurile desfășurându-se acum dimineața. Cu acestă ocazie 
are loc și anveloparea termică a întregii clădiri și aplicarea unei noi tencuieli decorative. Tot în 
anul 2007, în contextul reducerii distribuirii în mod centralizat a energiei termice la nivelul mu-
nicipiului Iași, are loc prin Hotărârea nr. 69 din 26 februarie 2007 a Consiliului Local transferul 
din administrarea S.C. CET S.A. Iași a clădirii punctului termic nr. 5A, în suprafață de 225 mp, 
din str. Aleea Nicolina, către Colegiul „Emil Racoviță”, pentru a fi utlizat pentru desfășurarea de 
activități școlare. În noul spațiu a fost amenajat un centru de documentare și mutată bibliteca. 
Noul centru de documentare vine în întâmpinarea necesităţii de informare a elevilor şi profeso-
rilor Colegiului Naţional  „Emil Racoviţă” 
oferindu-le acestora un instrument de 
lucru care să-i ajute să se dezvolte per-
sonal şi profesional, să achiziţioneze noi 
compeţente precum: autonomie în mun-
ca de cercetare, comparare a surselor şi a 
diferitelor suporturi, organizare a muncii 
de cercetare prin selecţionare, exploatare 
şi comunicare a informaţiilor.

Biblioteca Colegiului Naţional  
„Emil Racoviţă” este dotată cu 10 calcula-
toare (conectate la internet), imprimante, 
tablă interactivă, tablete, mobilier adecvat 
şi nu în ultimul rând peste 30300 de vol-
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ume, unele dintre ele foarte valoroase. Noua bibliotecă încurajează studiul temeinic, pe bază 
de material concret, precum şi studiul în echipă al elevilor, ceea ce evident îmbunătăţirea re-
zultatelor acestora în toate activităţile şcolare. Pe linia constituirii unei identități tot mai bine 
definite în 30 octombrie 2009 este înaintată Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, de către 
conducerea liceului, o cerere pentru înregistrarea mărcii individuale: Excelență în educație și 
culoarea: albastru. Cererea va fi admisă prin decizia nr. 029512 din 16 februarie 2010. Un pas 
înainte în procesul de modernizare al sistemului educațional îl constituie introducerea, începând 
cu 2010, a catologului electronic prin Programul Adservio, pentru o mai bună și rapidă comu-
nicare a școlii cu părinții. În același timp acesta oferă un pachet integral de tehnologii și resurse 
ce permit accesul la un nivel ridicat de eficiență educațională. Prin utilizarea acestui program 
se înregistreză multiple avantaje: oferă elevilor și părinților informații actualizate referitoare la 
situația școlară; oferă posibilitatea comunicării rapide între părinți – profesori, profesori părinți; 
sistemul dispune de mijloace moderne care fac orele atractive și interactive.

Tot în 2014, liceul se vede obligat să renunțe la localul din str. Sf. Theodor, nr.1, ca ur-
mare a scăderii drastice a numărului de elevi înscriși la seral. La solicitarea conducerii Școlii 
Mihail Codreanu, care era găzduită în acest local, și cu acordul Consiliului de administrație al 
Colegiului Racoviță, Consiliul Local al Municipiului Iași dă Hotărârea nr. 161 din 31 mai 2014, 
privind trecerea din administrarea Colegiului Național „Emil Racoviță”, în administrarea Școlii 
Gimnaziale Mihai Codreanu, a imobilului cu destinație de unitate de învățământ, situat în str. 
Sf. Theodor nr.1.

Încercând un bilanţ în anul semicentenarului, 
constatăm că elevii beneficiază în prezent de 32 de 
săli de clasă, un laborator de fizică, unul de chimie, 
unul de biologie și două de informatică. Toate sălile 
de clasă și laboratoarele au calculator conectat la In-
ternet, videoproiector, ecran de proiecție și catalog 
electronic. În afară de aceasta, şcoala mai dispune 
de o seră didactică, o sală și un teren de sport, o bib-
liotecă, un cabinet medical și unul stomatologic, un 
sistem de supraveghere video cu 30 de camere, pre-
cum şi alte amenajări utile unor activităţi practice, 
teoretice şi cultural-sportive.

 Modul de organizare şi funcţionare. La înfiinţare, liceul era coordonat sub aspectul 
procesului instructiv-educativ de Secţia Învăţământ a Sfatului Popular Regional Iaşi, iar din 
punct de vedere administrativ depindea de Sfatul Popular al oraşului Iaşi. Începând cu anul 
1968, liceul este coordonat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi în conformitate cu legea în-
vâţământului nr. 11/1968.
 Chiar de la început, şcoala a funcţionat în regim de externat, fără perceperea vreunei 
taxe şcolare, care au fost desfiinţate în învăţământul românesc încă din 1948. A fost asigurată 
gratuitatea manualelor pentru clasele I-VII, iar din anul şcolar 1965-1966 şi pentru clasele de 
liceu. La înfiinţare, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 3061/1964 este numit director 
al liceului profesorul de geografie Ion Agachi, iar ca directori adjuncţi, prof. Ileana Meleghea 
pentru învăţământul de zi şi prof. Olimpia Lazăr pentru învăţământul seral.
 Şcoala şi-a deschis cursurile la 15 septembrie 1964 cu un număr de 1070 elevi, din care 
695 elevi la învăţământul de zi, iar restul de 375 la învăţământul seral cu clasele VIII-XI. La 
aceştia se adaugă 385 de elevi (204 în clasele V-VII şi 181 în clasele VIII-XI) la învăţământul fără 
frecvenţă. Începând din anul şcolar 1966-1967 această formă de învăţământ va fi desfiinţată la 
acest liceu din cauza lipsei de spaţiu de şcolarizare.
 Corpul profesoral alcătuit prin numiri, transferări, detaşări, cuprindea în primul an 53 
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de cadre, din care 39 pentru învăţământul de zi şi 14 pentru învăţământul seral. Din aceştia, 
42 erau profesori, 8 învăţători şi 3 instructori de practică. Colectivul didactic s-a dovedit bine 
închegat, stabil, 41 de cadre fiind titulare şi doar 7 suplinitori şi 5 cumularzi. Suplinitorii şi 
cumularzii erau încadraţi la limba franceză, educaţie fizică sau la instruirea practică, adică la 
disciplinele la care, în 1964, se făcea simţită lipsa cadrelor calificate.
 Activitatea instructiv educativă pentru clasele VIII-XI s-a desfăşurat, până în anul şcolar 
1967-1968, pe baza unor planuri de învăţământ şi programe şcolare tranzitorii, această situaţie 
fiind determinată de încheierea generalizării învăţământului obligatoriu de 8 ani în anul şcolar 
1964-1965 şi de extinderea învăţământului de cultură generală de la 11 la 12 ani, ce urma să se 
realizeze în mod treptat până în anul şcolar 1968-1969.
 Dezvoltarea impetuoasă a ştiinţei şi tehnicii, amplul proces de industrializare a ţării a 
constituit un obiectiv fundamental al regimului comunist creând o nevoie acută de cadre spe-
cializate, ceea ce a impus reorganizarea învăţământului românesc. Astfel, pe lângă mărirea du-
ratei învăţământului obligatoriu şi prelungirea şcolii de cultură generală de la 11 la 12 ani, se 
realiza şi o diversificare a învăţământului mediu. Cea mai importantă inovaţie în acest sens a 
fost crearea, pe lângă singurul tip de şcoală medie existent până în 1966, începând cu anul şcolar 
1966-1967, a liceelor de specialitate: industriale, agricole, economice, pedagogice, de artă. În 
acest sens se crează în Iaşi şi în împrejurimi – şapte licee de specialitate: trei licee industriale, 
două licee agricole (Iaşi şi Podu Iloaiei), un liceu economic şi unul pedagogic.
 Diversificarea învăţământului liceal se realizează şi prin înfiinţarea unor clase speciale de 
matematică, fizică şi limbi moderne. Organizarea acestor clase, care-şi desfăşoară activitatea pe 
baza unor planuri de învăţământ în care obiectele de profil deţin ponderea ca număr de ore în 
cadrul disciplinelor ce se predau, favorizând dezvoltarea aptitudinilor elevilor dotaţi în diferite 
domenii ale ştiinţei şi culturii. Aceste clase au fost o experienţă şi un preludiu pentru restructu-
rarea învăţământului liceal.
 Liceul nr. 9 Iaşi, deşi funcţiona de doi ani, datorită rezultatelor obţinute, muncii serioase 
a colectivului didactic şi a existenţei unei baze materiale corespunzătoare, putea face faţă unui 
astfel de experiment.
 În anul şcolar 1966-1967, se înfiinţează în cadrul școlii, alături de cele două secţii tradiţio-
nale: umană şi reală, prima clasă specială de fizică, care cuprindea elevii dotaţi şi pasionaţi din 
toată fosta regiune Iaşi.
 Prezenţa claselor speciale de fizică sporeşte prestigiul liceului, conturându-i o personal-
itate distinctă, pe care colectivul didactic doreşte să o individualizeze şi printr-un simbol ono-
mastic, propunând ca acesta să se numească Liceul „Emil Racoviţă”, după cum rezultă din adresa 
335 din 11 martie 1966 adresată Secţiei de Învăţământ a regiunii Iaşi. În expunerea de motive se 
preciza: „Facem această propunere deoarece eminentul om de ştiinţă Emil Racoviţă este născut 
în regiunea noastră, nu departe de Iaşi, la Surăneşti – a învăţat şi şi-a desfăşurat o parte din acti-
vitate la Universitatea ieşeană. Cu toate acestea, în oraşul Iaşi, nicio instituţie de învăţământ sau 
culturală nu-i poartă numele.”
 Deşi se dorea ca numele savantului biolog să figureze pe noua firmă în care vechea tit-
ulatură de şcoală medie era înlocuită cu cea de liceu ca urmare a schimbărilor intervenite în 
învăţământul mediu, numele de Emil Racoviţă îi va fi atribuit oficial doar în 1969. Tot atunci, 
prin decizia 429 din 27 septembrie 1969 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judeţean 
i se schimbă numerotarea din Liceul nr. 9 în Liceul nr. 5 „Emil Racoviţă”. Această schimbare s-a 
datorat faptului că Liceul nr. 5 „Ilie Pintilie” se transformă în Şcoala generală nr. 11. Cu această 
ocazie, opt clase I-VIII de la liceul nostru sunt transferate la această şcoală. Prin aceasta, nu se 
mai avea ca sarcină de plan şcolarizarea elevilor din clasele I-IV, şcoala urmând să funcţioneze 
doar cu ciclu gimnazial şi liceal. Experienţa învăţământului românesc dovedise că funcţionarea 
liceelor cu elevi de la clasa I la a XII-a întâmpină unele dificultăţi în realizarea sarcinilor educa-
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tive, datorită lipsei de omogenitate şi problemelor care le ridică diferenţele mari de vârstă.
 Pe baza Directivelor partidului şi a Legii Învăţământului nr. 11/1968 s-a trecut la realiza-
rea treptată a şcolarităţii, începând de la vârsta de şase ani. Experimental, coborârea vârstei de 
cuprindere în şcoală a copiilor de la şapte la şase ani începuse în anul şcolar 1967-1968.
 Amplul proces de restructurare şi înnoire care cuprinsese învăţământul românesc im-
punea şi modernizarea tehnologiilor didactice şi ameliorarea eficienţei instrucţiei şi educaţiei. 
În acest sens, se ivi necesitatea înfiinţării unor unităţi şcolare experimentale. Având în vedere 
propunerile Institutului de Ştiinţe Pedagogice Bucureşti, prin Ordinul Ministrului Învăţămân-
tului nr. 1398 din 13.09.1970 se aprobă, începând cu data de 1 septembrie 1970, organizarea şi 
funcţionarea ca şcoli experimentale, pe lângă amintitul Institut (filialele din Cluj şi Iaşi), a ur-
mătoarelor unităţi şcolare: Liceul „Nicolae Bălcescu” din Cluj şi Liceul „Emil Racoviţă” din Iaşi.
 Activitatea desfăşurată în acest sens, de cadre didactice ale liceului a convins Minister-
ul Educaţiei şi Învăţămantului să decidă ca unul din cele două licee de la nivelul întregii ţări, 
destinate să găzduiască astfel de experimente să fie liceul nostru. Cercetători de valoare ai In-
stitutului, precum Pelaghia Popescu, Ioan Roman, Traian Gheorghiu, Andrei Cosmovici, Ana 
Stoica, Mariana Caluschi şi alţii au participat, alături de colectivul didactic al liceului, la expe- 
rimentarea a numeroase tehnologii şi elaborarea unor lucrări ştiinţifico-metodice. Prin aceasta, 
se venea în întâmpinarea Plenarei C.C. al P.C.R. din 18-19 iunie 1973 cu privire la dezvoltarea şi 
perfecţionarea învăţământului din R.S.R., printre ale cărei prevederi figurau şi cele privitoare la 
diminuarea ponderii activităţilor expozitive, la utilizarea metodelor moderne de transmitere şi 
însuşire a cunoştinţelor, la dezvoltarea gândirii creatoare a elevilor ș.a.
 În spiritul directivelor Plenarei amintite, în învăţământul românesc se produc mutaţii 
profunde. În anul şcolar 1975-1976, se trece la învăţământul obligatoriu de zece ani, institu-
indu-se ciclurile liceale – treapta I şi treapta II, legate printr-un concurs de admitere, cu scop-
ul selecţionării candidaţilor. În conformitate cu noile cerinţe socio-economice şi ştiinţifico-
culturale, învăţământul liceal se reorganizează. Locul liceelor de cultură generală este luat de 
liceele cu profil, menite să asigure forţa de muncă necesară economiei, în condiţiile promovării 
unei industrializări forţate de către statul comunist. Prin patronarea liceelor industriale de către 
unităţile economice se urmărea şi transpunerea mecanică în practică a lozincii „învăţământ-cer-
cetare-producţie” care făcea parte din arsenalul propagandistic al partidului unic. În cadrul 
acestor transformări puține licee rămân teoretice, printre acestea și Liceul Emil Racoviță care 
începând cu data de 1 septembrie a anului școlar 1977/1978 a primit titulatura de Liceul de 
Științe ale Naturii „Emil Racoviță”. Faptul că școala dispunea de clase la profilul chimie-fizică și 
chimie-biologie, care pregătea elevii pentru medicină, a reprezentat un mare avantaj, întrucât 
veneau elevi foarte buni din tot orașul și chiar din alte zone ale Moldovei. Acest fapt a contribuit 
și mai mult la ascensiunea școlii.
 Liceul a funcţionat în această formă până în anul şcolar 1989-1990 când în urma eveni-
mentelor din 16-22 decembrie 1989, regimul comunist din România, ultimul bastion din Eu-
ropa centrală şi răsăriteană, s-a prăbuşit. Acest eveniment, prin consecinţele sale, a marcat în-
ceputul unei revoluţii, care a avut repercursiuni şi asupra sistemului de învăţământ. Consecinţa 
imediată a acestor evenimente, dar şi ca urmare a protestelor cadrelor didactice, în special a 
celor navetiste, s-a trecut la reducerea normei didactice de la 24-26 ore, la 18-20 ore, ceea ce a 
dus la apariţia unui număr important de catedre, mai ales în oraşe. Acestea au fost ocupate în 
vara anului 1990 pe baza unui concurs de dosare. Aceste numiri pe posturi, pe lângă caracter-
ul reparator pe care l-au avut pentru mulţi slujitori ai şcolii, au avut şi efecte negative: crearea 
unui deficit de cadre didactice în mediul rural cu consecinţele negative adiacente, precum şi 
renunţarea la criteriul competenţei în ocuparea catedrelor.
 În mare măsură s-a prăbuşit vechiul sistem de organizare a învăţământului. S-a renunţat 
la liceele specializate pe un grup de discipline, revenindu-se la vechiul tip de liceu teoretic, ex-
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istent până în 1976. În aceste condiţii prin adresa Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 
45,816 din 15,1991. Liceul „Emil Racoviţă” îşi schimbă denumirea în Liceul Teoretic „Emil Ra-
coviţă”. În acelaşi timp liceelor industriale li s-a îngăduit să-şi realizeze clase cu profil teoretic, în 
condiţiile în care cerinţele pentru vechile meserii au scăzut ca urmare a apariţiei unor noi real-
ităţi economice. O altă consecinţă a răsturnării din decembrie 1989 a fost şi scăderea şcolarităţii 
obligatorii de la 10 la 8 ani şi implicit dispariţia examenelor pentru treapta a II-a. În toată această 
perioadă de tranziţie învăţământul s-a desfăşurat pe baza unor hotărâri guvernamentale.

Între anii 1999 și 2001 școala a participat la un important proiect „Educația 2000+” 
organizat la nivel național, de către Fundația pentru o Societate Deschisă, în patru județe pilot: 
București, Cluj, Galați și Iași. Obiectivul fundamental al proiectului era susținerea inițiativelor 
și demersurilor promovate de Ministerul Educației Naționale, cu susținerea Băncii Mondiale, de 
reformă a învățământului românesc. Au partcipat la acest proiect instituții cheie care aveau și au 
un rol important în implementarea reformei pe plan local: Inspectoratul Școlar, Casa Personal-
ului Didactic, Departamentele de Pregătirea a Personalului Didactic din cadrul universităților, 
precum și un Grup de Lucru format din 7-9 specialiști din instituțiile cheie sau din școli. Din 
județul Iași au fost selectate 12 școli printre care și Liceul „Emil Racoviță”, Liceul „Costache Ne-
gruzzi”, Grupul Școlar Agricol Miroslava, Grupul Școlar „Unire” Pașcani, Școala „Veronica Mi-
cle” Iași, Școala „Petre P. Carp” Țibănești, Școala Zanea-Ciurea, Școala Popricani ș.a. Proiectul 
urmărea ca în școlile pilot să fi încurajate descentralizarea, asumarea unei mai mari responsabil-
ități în luarea deciziilor, implicarea comunității in viața școlii, dezvoltarea cognitivă și afectivă a 
copilului, centrarea învățământului pe elev ș.a.
 Într-adevăr pe parcursul celor aproape trei ani în care s-a desfășurat proiectul, cadrele 
didactice au participat la numeroase sesiuni de formare, atât la nivelul școlii cât și la nivel zon-
al și național. Cursurile și aplicațiile practice au vizat: mangementul școlii, al clasei de elevi, 
dezvoltarea personală, strângerea fondurilor, centrarea învățării pe elev, precum și implicarea 
asociaților de părinți și a comunităților locale în viața școlii. Prin proiect, s-au acordat liceului 
resurse financiare pentru înnoirea mobilierului dintr-o sală de clasă. Acesta a fost exemplul 
care a mobilizat conducerea școlii, comitetele de părinți pe clase, să demareze o amplă acțiune 
de schimbare a mobilierului din fiecare clasă. În doi ani de zile toată școala a beneficiat de o 
dotare cu mobilier modern, ergonomic, practic. Pe aceeași linie a modernizării mijloacelor de 
învățământ se înscrie și cumpărarea pentru fiecare clasă a unui video-proiector și a ecranului 
aferent în vederea modernizării procesului de învățare predare. Banii au provenit din premiul 
de 30.000 de euro, oferiți de Fundația Dinu Patriciu liceului ca urmare a faptului că în anul 2011 
a fost desemnată Școala Anului, de către un juriu al acestei Fundații. Tot din acești bani a fost 
echipată și o modernă sală de lectură cu pupitre, calculatoare și altă tehnică de vârf. 

În anul 2001, ca urmare a recunoașterii calității educatiei, a rezultatelor obținute 
la examenele de capacitate și bacalaureat, a succeselor de la olimpiadele școlare, naționale și 
internaționale, Liceul va primi prin Ordinul M.E.C nr. 4049 din 26.06.2001 denumirea de Co-
legiul Național „Emil Racoviță”. Pentru școală acest lucru a însemnat o deschidere extraordi-
nară. În anii 2007, 2010, 2013, școala obţine succesiv titlul de Şcoală Europeană, ilustrând astfel 
ataşamentul faţă de valorile europene şi dorinţă de a oferi elevilor un învăţământ de calitate. 
 Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară pe baza planului general de muncă elabo-
rat de conducerea şcolii. Până în 1989 în condiţiile statutului totalitar, factorul ideologic a influ-
enţat substanţial orientarea procesului instructiv-educativ.
 Planul general de muncă al şcolii cuprinde o analiză a activităţii, desfăşurate în anul şco-
lar precedent, obiectivele generale instructiv-educative din anul şcolar în curs, precum şi sarci-
nile curente pe fiecare cadru didactic în parte. El cuprinde, de asemenea, activităţile pentru anul 
şcolar în curs, încadrarea, compoziţia colectivelor de catedră, tematica consiliilor profesorale şi 
a comisiei diriginţilor. Proiectul planului general de muncă este prezentat şi aprobat în cadrul 
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consiliului profesoral, apoi este defalcat în planuri de muncă trimestriale. Cu toate eforturile 
făcute în vederea asigurării spaţiului de şcolarizare, desfăşurarea practicii pe module, folosirea 
unor laboratoare şi cabinete cu săli de clasă în cea mai mare parte a anului, învăţământul de zi se 
desfăşoară în două schimburi.
 Perfecţionarea profesională şi pedagogică a profesorilor s-a realizat până în 1989 de către 
Inspectoratul Școlar Judeţean şi Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, prin cursuri organiza-
te anual, în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza”, pentru toate specialităţile, cu excepţia ştiinţelor 
sociale. Fiecare cadru didactic era antrenat la un interval de cinci ani, la un astfel de curs de 
perfecţionare. Perfecţionarea profesorilor de istorie şi ştiinţe sociale s-a realizat o lungă perioadă 
de timp în cadrul Academiei Politice „Ştefan Gheorghiu”, având în vedere rolul major pe care 
trebuia să-l joace aceste cadre didactice în făurirea „omului nou”.
 Începând cu anul şcolar 1988-1989, s-a renunţat la acest sistem, perfecţionarea realizân-
du-se în cadrul unor activităţi bilunare organizate de Inspectoratul Şcolar şi Comitetul judeţean 
de partid (constând în participarea la lecţii deschise, conferinţe, vizite la unităţi economice etc.).
 Puţine erau momentele, pentru această categorie de profesori, în care activităţile des-
făşurate aveau atribuţiile „perfecţionării”, majoritatea timpului fiind acordat „cunoaşterii şi 
aprofundării documentelor de partid”.
 Începând cu anul şcolar 1991-1992 perfecţionarea cadrelor didactice a intrat în atribuţiile 
Casei Corpului Didactic, aceasta realizându-se pe baza opţiunilor celor interesaţi.
 Un cadru fertil de valorizare a potenţialelor şi energiilor creatoare ale elevilor şi profe-
sorilor îl constituie olimpiadele şcolare, care reprezintă un etalon al cantităţii şi calităţii muncii 
depuse în şcoală. Rezultatele muncii de instrucţie şi educaţie desfăşurate în liceul nostru sunt 
cel mai bine reliefate de numărul premiilor şi menţiunilor obţinute la olimpiadele şcolare şi de 
numărul celor admişi în învăţământul superior.

 o statistică pe anii 1980-1994 înfăţişează următoarele:

Anul Olimpiade şcolare Admişi în învăţământul supe-
rior %

Nr. elevi Nr. premii
1980 25 71
1981 16 89
1982 11 80
1983 65 17 78
1984 54 25 79
1985 30 30 70
1986 40 18 65
1987 38 23 65
1988 43 24 62
1989 40 26 60
1990 26 18 87
1991 28 17 83
1992 32 21 82
1993 27 19 80
1994 28 20 81
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 O altă statistică pe anii 2001-2014 relevă faptul că în acest interval 418 elevi au luat 
premii și mențiuni la faza națională a Olimpiadelor școlare, dintre care 43 de premii I, 37 de 
premii II și 33 de premii III, după cum se poate vedea din tabelul de mai jos:

tabel cu rezultatele obținute de elevii colegiului Național  „Emil racoviță” la faza națion-
ală a olimpiadelor Școlare în perioada 2001-2014

Ani Premiul I Premiul
    II

Premiul 
III Mențiune Mențiune 

Specială
Premii 

Speciale
Medalie 

Aur
Medalie 
Argint

Medalie 
Bronz Total

2001 5 3 5 16 - - - - - 29
2002 2 1 3 11 - 7 - - - 26
2003 2 3 - 12 1 4 - - - 22
2004 1 2 1 15 6 5 - - - 30
2005 4 2 1 13 1 4 - - - 25
2006 2 2 1 23 1 8 - - - 37
2007 3 3 2 16 1 3 - - - 28
2008 3 4 3 15 3 5 - - - 33
2009 1 5 4 17 5 2 - - - 35
2010 4 3 3 16 4 7 - 1 1 39
2011 5 1 3 28 4 3 1 6 2 43
2012 5 6 2 9 3 2 3 7 4 34
2013 2 1 1 4 6 - 1 1 1 29
2014 4 1 4 9 11 1 - - - 34
Total 43 37 33 204 46 51 5 15 8 418

 

 Remarcabile au fost și rezultatele obținute 
de elevii școlii la Olimpiadele Internaționale 
de-a lungul celor 50 de ani de funcționare a 
școlii. Înființarea claselor speciale de fizică în 
1966 își arată rapid roadele. La doar trei ani de 
la apariția acestora și la cinci ani de înființar-
ea Liceului, datorită unor profesori și elevi de 
excepție, se obțin primele rezultate pe plan in-
ternațional. Elevii Sorin Mancaș (Brno, 1969) 
și Doru Delion (Moscova, 1970), pregătiți de 
profesorii Relu Sfartz și Valeriu Vasilache obțin 
primele mențiuni la acest timp de competiție. 
În deceniul al nouălea al secolului trecut 
participarea la fazele internaționale cunoaște 

o nouă recrudescență și tot la specialitatea fizică. Tinerii și valoroșii profesori de fizică, Florin 
Anton și Seryl Talpalaru aduc un suflu nou în competiția școlară. În 1983 elevul Marius Gold-
enberg obține prima medalie pentru Liceul Racoviță la Olimpiadă Internațională. În anii care au 
urmat obținerea unor astfel de succese a devenit o practică constantă în viața școlii. În anul 1989, 
se obține primul premiu la chimie, când elevul Narcis Avarvari, pregătit de profesoara Natalia 
Baltă, obține la Halle (fosta Republică Democrată Germană), medalia de argint. În anii următori 
astfel de succese vor fi obținute și la alte discipline. În intervalul 1969-2014 elevii Colegiului 
”Racoviță” au obținut 42 de premii internaționale, dintre care: 6 medalii de aur, 15 de argint, 11 
de bronz, un premiu I, un premiu III și opt mențiuni. 
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În tabelul de mai jos se pot vedea toate rezultatele obținute de elevii liceului nostru la 
Olimpiadele Internaționale.

rEZultAtElE obŢINutE lA olIMPIADElE 
INtErNAŢIoNAlE

Nr. Numele  
participantului

Anul Disciplina locul de desfăşurare Premiu Profesorul

1 Sorin Mancaş 1969 Fizică Brno, Cehoslovacia Menţiune Sfartz Relu
2 Doru Sabin Delion 1970 Fizică Moscova, U.R.S.S. Menţiune Vasilache Valeriu
3 Marius Goldenberg 1983 Fizică Bucureşti, România Medalie de Argint Anton Florin
4 Cristian Mihail Neacşu 1984 Fizică Sigtuna, Suedia Medalie de Bronz Talpalaru Seryl
5 Cristian Mihail Neacşu 1985 Fizică Portoroz, Iugoslavia Menţiune Talpalaru Seryl
6 Cătălin Ionuţ Mălureanu 1985 Fizică Portoroz, Iugoslavia Medalie de Bronz Anton Florin

7 Cătălin Ionuţ Mălureanu 1987 Fizică Balcaniada de fizică 
Bucureşti Medalie de Argint Anton Florin

8 Cătălin Ionuţ Mălureanu 1987 Fizică Jena, Germania Medalie de Aur Anton Florin
9 Narcis Ciprian Avarvari 1989 Chimie Halle, Germania Medalie de Argint Baltă Natalia
10 Şerban Smadici 1990 Fizică Groningen, Olanda Menţiune Talpalaru Seryl
11 Ioan Alexandru Popa 1995 Chimie Beijing – China Medalie de Aur Baltă Natalia

12 Ioan Alexandru Popa 1995 Chimie Olimp. – UNESCO – Cluj 
– România Medalie de Aur Baltă Natalia

13 Ioan Alexandru Popa 1996 Chimie Moscova, Rusia Medalie de Argint Baltă Natalia
14 Marius Beceanu 1997 Matem. Buenos Aires Medalie de Argint Turbatu Doru

15 Marius Beceanu 1997 Matem. Olimp. UNESCO – Baia 
Mare, România Medalie de Aur Turbatu Doru

16 Laura Moroşanu 1998 Lb.şi lit. 
Română Botoşani, România Medalie de Argint Trandafir Maria

17 Marius Beceanu 1998 Matem. Taipei, Taiwan Medalie de Bronz Turbatu Doru

18 Marius Beceanu 1998 Matem. Balcaniada de matem. 
Cipru, Nicosia Medalie de Argint Turbatu Doru

19 Marius Beceanu 1999 Matem. Bucureşti, România Medalie de Aur Turbatu Doru
20 Constantin Tanasă 1999 Fizică Padova, Italia Medalie de Argint Nechifor Ana Maria
21 Gabriela Ciobanu 2005 Biologie Beijing, China Medalie de Bronz Caradan Lorela
22 Teodora Oprea 2006 Lb. şi lit. 

Română
Suceava, România Menţiune Premiu 

Special
Coţofan Manuela

23 Bogdan Raiţă 2006 Matem. Balcaniada – Matem. 
– Juniori, Chişinău – 
R.Moldova

Medalie de Argint Trandafir Ilie

24 Gabriel Constantinescu 2006 Ştiinţe São Paulo, Brazilia Medalie de Bronz Talpalaru Seryl,
 Ilaş Petronela, Caradan 
Lorela

25 Andrei Ungureanu 2007 Chimie Minsk, Belarus Medalie de Bronz Gavrilescu Paula
26 Teodora Oprea 2007 Lb.şi literatu-

ra română
Târgovişte, România Premiul II şi Premiul 

Special
Coţofan Manuela

27 Andrei Ungureanu 2008 Chimie Budapesta, Ungaria Medalie de Bronz Gavrilescu Paula
28 Simon Vlad Luca 2009 Chimie Cambridge, Anglia Medalie de Bronz Ilaş Petronela
29 Mircea Roşca 2009 Geografie Chorzow, Bielsko Biala – 

Polonia
Medalie de Argint Dragu Valerian

30 Istrate Ana Maria 2010 Ştiinţe Göteborg, Suedia Medalie de Aur Gavrilescu Paula
31 Istrate Ana Maria 2011 Chimie Moscova, Rusia Medalie de Bronz Gavrilescu Paula
32 Istrate Ana Maria 2011 Ştiinţele 

Pământului
Modena, Italia Medalie de Bronz Dragu Valerian, 

Gavrilescu Paula, 
Caradan Lorela, Miron 
Cristinel
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33 Diaconu Camelia 2011 Ştiinţe Durban, Africa de Sud Medalie de Bronz Seryl Talpalaru, Paula 
Gavrilescu, Lorela 
Caradan

34 Ezaru Corina 2012 Filosofie Oslo, Norvegia Menţiune Fuioaga Ana–Maria
35 Avădanei Ovidiu 2012 Matematică Veria, Grecia Medalie de Argint Budeanu Cătălin
36 Tesloianu Ruxandra 2012 Ştiinţe 

pentru 
juniori

Iran Medalie de Argint Bohotineanu Ioana, 
Miron Cristinel, 
Gavrilescu Paula

37 Costantin Diana 2013 EUSO – 
Biologie

Luxemburg Medalie de Argint Bohotineanu Ioana

38 Tesloianu Ruxandra 2013 EUSO – 
Chimie

Luxemburg Medalie de Argint Gavrilescu Paula

39 Diaconu Camelia 2013 EUSO – 
Fizică

Luxemburg Medalie de Argint Miron Cristinel

40 Constantin Theodora 2014 Biologie Bali, Indonezia Medalia de Bronz Bohotineanu Ioana
41 Ilașcu Bianca Mara 2014 Limba 

neogreacă
București, România Premiul I -

42 Hristea Iuliana Giorgiana 2014 Limba 
neogreacă

București, România Premiul III -

De-a lungul existenței sale, în ciuda primenirilor inevitabile, liceul a dispus de un col-
ectiv didactic valoros, omogen, receptiv la nou, capabil să răspundă tuturor cerințelor impuse 
școlii. Conducerea liceului a reușit în permanență să armonizeze personalitatea cadrelor di-
dactice asigurând o coeziune morală a colectivului, din care a rezultat și forța sa. În prezent 
colectivul didactic numără 69 cadre didactice la învățământul de zi și seral. Dintre acestea, 53 
au gradul didactic I, doctorat 9 și 48 autori și co-autori de carte școlară. Acestora li se adaugă un 
personal administrativ de 33 persoane care contribuie alături de colectivul didactic la optimiza-
rea procesului de învățământ, la bunul mers al școlii.

Activitatea științifică și pedagogică. Încă de la început activitatea de cercetare științifică 
a reprezentat o preocupare constantă a conducerii școlii și a cadrelor didactice. În acest sens, în 
chiar primul său plan de muncă, colectivul didactic își propunea ca obiectiv major „asigurarea 
unui cât mai înalt nivel științific al procesului instructiv-educativ” prin „pregătirea unor lucrări, 
pregătirea examenelor de grad, publicarea de articole etc.”.

Deși întâmpinat cu rezerve, acest deziderat va continua să figureze și în planurile ulterio-
are ale școlii, iar pentru impulsionarea și direcționarea acestei activități se înființează un cabinet 
metodic. Din cerințe noi, pe lângă acesta, începând cu anul școlar 1972-1973, sunt instituite 
funcții de consultații științifice pe care le-au onorat în timp prof. univ. dr. Andrei Cosmovici și 
cercetătorii dr. Pelaghia Popescu, dr. Ioan Roman, dr. Ana Stoica.

Începând cu anul școlar 1966-1967 se solicită sprijinul Filialei Iași a Institutului de științe 
pedagogice. Cererea a fost întâmpinată cu solicitudine și, ca urmare, doi valoroși cercetători 
ai acestui Institut, dr. Pelaghia Popescu și dr. Ioan Roman, își vor dărui mult timp și energie 
activității din liceu. Începând cu acest an, activitatea de cercetare este reglementată prin planul 
de muncă al școlii, stabilindu-se și prima temă de cercetare: „Unele probleme privind formarea 
la elevi a atitudinii pline de răspundere față de învățătură, a spiritului de independență și per-
severență în muncă”. Pentru a asigura un cadru organizat în care să fie prezentate rezultatele 
cercetării, începând cu anul 1968 s-au instituit sesiunile de comunicări ale cadrelor didactice, 
care se țin la doi ani.

În ciuda acestor succese, rezultatele obținute n-au reușit să depășească până în anul 1970 
cadrul școlii, dar au constituit un câștig și o premisă pentru rezultatele ulterioare.

Interesul pentru activitatea de cercetare se statornicește în liceu începând cu anul șco-
lar 1970-1971 când liceul este declarat școală experimentală. Ca urmare, cadre didactice din 
învățământul superior și cercetători de la Institutul de științe pedagogice inițiază și efectuează, 



MONOGRAFIE - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”

16

împreună cu cadrele didactice ale liceului, experiențe și investigații care s-au concretizat în co-
municări, articole, studii, volume și o teză de doctorat.

Prima cercetare de amploare a avut în vedere tehnologia didactică în treapta a doua a 
liceului. Experimentul s-a desfășurat pe parcursul a trei ani școlari (1970-1973), la trei clase 
liceale, fiind coordonat de cercet. pr. dr. Pelaghia Popescu. Alături de coordonatoarea și cer-
cetătoarea Ana Gugiuman, profesorii liceului (Ioan Agachi, Valerian Amălinei, Mihai Bozan, 
Elisabeta Brehuescu, Miluța Calistru, Rodica Gavrilescu, Ana Goldhaghen, Emilia Gostar, Na-
talia Lovinescu, Elena Meleghea, Georgeta Mitrea, Aurora Tudose, Niculina Zală) și-au adus o 
contribuție însemnată la reușita experimentului. Acesta viza creșterea eficienței învățământului 
liceal, diversificarea formelor de organizare a procesului de instruire, reevaluarea metodelor di-
dactice tradiționale ș.a. Rezultatele acestui experiment au constituit substanța lucrării „Înnoirea 
tehnologiei didactice în treapta a doua a liceului”.

Începând cu anul școlar 1971-1972 au început studii cu caracter experimental privind 
resursele educative ale temei „Activitatea didactică pe grupe de elevi”. Această cercetare care s-a 
întins pe parcursul a doi ani a fost coordonată de prof. univ. dr. Andrei Cosmovici. Alături de 
cercetătorii: M. Haivas, I. Ion, D. Mihai, Ana Stoica, la reușita experimentului și-au adus con-
tribuția și unii din profesorii liceului: Gr. Dascălu, O. Grădinaru, N. Lovinescu, E. Meleghea, V. 
Mitrofan.

Rezultatele cercetării au fost prezentate la sesiunile de comunicări ale cadrelor didactice. 
Multe dintre lucrările prezentate cu aceste prilejuri au văzut lumina tiparului. Unele dintre lu-
crările prezenatate la sesiunea din 15 noiembrie 1975 au fost cuprinse în volumul „Încercări de 
înnoinere a tehnologiei didactice”, Iași, 1976, editat de liceul nostru.

Altele au fost publicate în „Revista de pedagogie”, „Buletinul de informare metodico-ști-
ințifică” ș.a.

Desigur, Liceul „Emil Racoviță” n-a reprezentat doar cadrul adecvat pentru realizarea 
diferitelor experimente, teme de cercetare ale instituțiilor de învățământ superior sau cercetare, 
ci, deseori, cadrele didactice au luat inițiative devenind subiecți activi în realizarea unor culegeri 
de probleme și mijloace de învățământ, editarea de reviste școlare, participarea la elaborarea 
unor manuale școlare, studii personale etc.

În acest sens, se remarcă colectivul catedrei de fizică, care s-a bucurat, în timp, și de 
existența unor clase speciale de fizică, din anul 1966. Pe lângă rezultatele obținute la Olimpiadele 
Internaționale, membrii acestei catedre au adus o contribuție importantă și la activitatea ști-
ințifico-didactică. În acest sens prof. Valeriu Vasilache este coautor al manualului „Electronică”, 
Editura didactică și pedagogică, București, 1973, manual destinat elevilor din anul IV al claselor 
speciale de fizică.

În 1977, colectivul acestei catedre începe editarea revistei „Evrika”, ce-și propunea 
să devină „o tribună a celei mai bune experiențe, un mijloc de sporire constinuă a eficienței 
predării fizicii în școală”. Animatorul acestei inițiative a fost prof. Valeriu Vasilache, care este și 
directorul liceului. După apariția celui de-al doilea număr, în 1980, revista și-a încetat apariția, 
deși reușise să obțină colaborarea unor cadre didactice din învățământul superior: conf. dr. M. 
Sorohan, Universitatea „Al. I. Cuza” și conf. dr. C. Ciubotariu, Institutul Politehnic Iași, cerce-
tători de la Centrul de Fizică Tehnică Iași, precum și colaborări din alte orașe: Botoșani, Carei. 
Pe aceeași linie se înscrie și omologarea de către prof. Florin Anton, la 27 februarie 1981, a 
următoarelor mijloace de învățământ: „Aparat pentru determinarea masei unității de lungime 
a unei coarde vibrante în regim de undă staționară”, „Dispozitiv didactic pentru determinarea 
vitezei de propagare a undelor magnetice prin metoda Lecher”, „Utilizarea osciloscopului cato-
dic pentru vizualizarea fenomenului de interferență a undelor sonore cu aplicații la determin-
area vitezei sunetului în aer și a exponentului adiabatic”, „Aparat didactic pentru determinarea 
sarcinii specifice a electronului”, „Aparat didactic pentru verificarea experimentală a relației lui 
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Mayer”. Primele trei lucrări apar și în „Catalogul mijloacelor de învățământ” pe anul 1983.
Prof. Florin Anton este și coautor (partea de fizică), la volumul „Culegere de probleme 

de chimie și fizică”, 1988, editat de Institutul Politehnic Iași și Inspectoratul Școlar Județean Iași.
Dupa 1990 un număr important dintre profesorii scolii au fost implicați în amplul proces 

de reformă a sistemului de învățământ. Unii dintre acestia au fost selectați în grupurile de lucru 
create pe discipline la nivel national. În acestă situație au fost prof. dr. Liviu Burlec selectat la 
disciplina istorie și care a participat la elaborarea programelor de istorie pentru clasele a IV- a 
XII –a, prof. Seryl Talpalaru, pentru disciplina fizică, care alături de ceilalți membrii ai grupului 
au redactat programele pentru clasele a VI-a – a XII-a. 

Începând cu anul școlar 1992-1993 prof. Rada Balan a fost selectată în echipa națio-
nală de elaborare a noilor manual de limba engleză în urma unui concurs organizat în 1992 de 
Ministerul Învățământului și Consiliul Britanic. Astfel manualele de engleză au fost primele pe 
piată care au adus suflul înnoirii didcatice. Ulterior, în 1997, Liviu Burlec și în calitate de inspec-
tor școlar general adjunct cu reforma a fost selectat în Grupul de lucru formare inspectori, care a 
elaborat Regulamentul de organizare și desfășurare a inspecției școlare (RODIS), precum și Met-
odologia de aplicare a regulamentului de organizare și desfășuare a inspecției școlare (MARODIS), 
care a intrat în vigoare prin Ordinul ministrului nr. 4682 din 28 septembrie 1998 și după care se 
desfășoară și astăzi inspecțiile școlare.

Preocupările profesorilor din Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” pentru perfecţionar-
ea continuă, pentru un act didactic de cea mai bună calitate, sunt vizibile şi în implicarea în 
conceperea unor manuale şi auxiliare didactice. În condiţiile transformărilor din învăţământul 
românesc de după 1990, profesorii colegiului şi-au folosit experienţa dobândită de-a lungul an-
ilor, cunoştinţele solide din domeniul ştiinţific şi din cel psihopedagogic, ingeniozitatea şi tal-
entul pentru a elabora manuale şi auxiliare didactice. Manualul este, astfel, reprezentativ pentru 
autorii săi, şi, prin faptul că profesorul şi-a folost experienţa dobândită într-o şcoală, că aceasta 
a susţinut activitatea extrem de laborioasă de creaţie a acestui proiect pedagogic, el devine o 
adevărată carte de vizită şi pentru unitatea respectivă de învăţământ.

După lansarea licitațiilor pentru noile manuale și axiliare didactice mai mulți profesori 
ai Colegiului Național „Emil Racoviță” au elaborat de-a lungul anilor mai multe manuale pentru 
discipline precum Fizică, Chimie, Psihologie, Limba engleză, Istorie, Limba latină, Geografie. 
Acestea au fost în principal destinate elevilor de 
gimnaziu şi liceu, dar şi celor din învăţământul 
primar. Printre autorii de manuale se numără 
profesorul Seryl Talpalaru, cu Manualele de 
fizică pentru clasele a VIII-a, a XI-a (F1) şi XII-a 
(F1), profesor Emilian Bogatu, cu manualul de 
Fizică pentru clasa a IX-a, profesor Petrone-
la Ilaş şi profesor Natalia Baltă, cu manualul 
de chimie pentru clasa a X-a, profesor Elena 
Muşetescu, cu manualele de Limba latină pen-
tru clasa a VIII-a şi clasa a X-a, profesor doctor 
Liviu Burlec, cu manualele de Istoria românilor 
pentru clasa a IV-a, manualele de Istorie pentru 
clasa a VI-a, clasa a IX-a şi clasa a X-a, profesor 
Valerian Dragu cu manualul de Geografie umană pentru clasa a X-a, profesor Minel Marcu, cu 
manualul de Psihologie pentru clasa a X-a, profesor Rada Balan cu manualul de Limba engleză 
pentru clasa a IX-a şi clasa a X-a, Şcoala de Arte şi Meserii şi manualul de Limba engleză pentru 
clasa a IX-a (Pathway to English-English My Love), profesor Viorel Murariu şi profesor Petrina 
Frunză cu manualul de Limba engleză pentru clasa a VI-a (Smart Six).
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Profesorii racoviţişti au elaborat de-a lungul anilor şi diferite tipuri de auxiliare didactice 
pentru discipline diverse: Limba şi literatura română, Literatură universală, Matematică, Istorie, 
Geografie, Fizică, Chimie, Limba latină, Limba engleză, Biologie. Mulţi dintre elevii şi profesorii 
din Iaşi şi din ţară au învăţat de pe dicţionarele, culegerile de probleme şi de teste, sintezele şi 
ghidurile profesorilor din Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”. Au scris asemenea lucrări pentru 
cei dornici să se perfecţioneze la Limba şi Literatura română sau la Literatură universală pro-
fesor Liliana Balan, profesor Mona Coţofan, profesor Elena Rudică, profesor Cornelia Sârghie, 
profesor Maria Trandafir. Matematica a devenit mai uşoară după ce elevii şi profesorii au folos-
it lucrările profesorilor Mihaela Bucătaru, Cătălin Budeanu, Vladimir Martinuşi, Miron Nicu, 
Leon Piţu, Doru Turbatu. În domeniul Istoriei au publicat lucrări profesor Mădălina Bunduc, 
profesor doctor Liviu Burlec, profesor doctor Mihaela Hendreş, iar în cel al Geografiei profesor 
Valerian Dragu şi profesor doctor Mihaela Lesenciuc. Biologia a fost explicată de profesorii 
Ioana Bohotineanu, Lorela Caradan, chimia de profesorii profesorii Paula Gavrilescu şi Natalia 
Baltă, iar fizica de profesor Seryl Talpalaru. Pentru învăţarea limbii engleze au scris profesorii 
Petrina Frunză, Viorel Murariu, Rada Balan.

Lucrările profesorilor de la Racoviţă formează deja o mică bibliotecă, de care colegiul este 
deosebit de mândru, şi care aşteaptă pe rafturile sale şi alte publicaţii măcar la fel de valoroase.
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Prestigiul pe care l-a câștigat liceul în scurt timp de la înființare, munca serioasă ce se 
desfășura aici, afluența elevilor spre această școală a făcut imperios necesară lărgirea cadrului 
organizat de manisfestare a aptitudinilor și talentului elevilor, a dorinței lor spirituale de a depăși 
limitele și problematica impuse de programele și manualele școlare. În aceste condiții, apariția 
cercurilor de elevi, a unor reviste școlare, a serbărilor, expozițiilor, sesiunilor de comunicări și 
referate etc. s-a impus ca ceva organic, de la sine.

cercurile de elevi au apărut, începând cu anul școlar 1967-1968. Soluționarea proble-
melor organizatorice ridicate de înființarea școlii, creșterea numerică și valorică a elevilor a făcut 
posibilă înființarea următoarelor cercuri: de limbă și literatură română, de creație literară, de 
limbi străine, de matematică, de fizică, de istorie, un cerc de tehnică foto, un cerc radio-tehnic și 
unul turistic. Acestora li se adaugă o formație de dansuri, una corală și una orchestrală. Aceste 
cercuri, acumulând experiență, au devenit statornice, unele dintre ele dăinuind până astăzi. În 
anii următori au fost create și alte cercuri: „Sophia” (1968), „Cerc de chimie”, „Cerc de bilo-
gie” (1969), „Laudă omului”, „Construim, experimentăm”, „Meteorologia”, „Protecția mediului” 
(1981), „Cerc de traducere din limba rusă” (1982) ș.a.

Dintre toate aceste, cercul care s-a impus prin longevitate, continuitate, ritmicitate, sub-
stanță tematică a fost „Sophia”, condus de profesorul de filozofie Minel Marcu. Cercul a luat 
naștere în noiembrie 1968, la cererea elevilor, majoritatea din clasele speciale de fizică, promo-
țiile 1969 și 1970. Dintre cei care au pus bazele cercului amintit: Doru Delion, Ioan Popa, Dan 
Butnaru, Viorel Bădeliță, Drăgulița Amariei, Mihai Mancaș, Ionel Dorofte, Adrian Ardeleanu, 
Gabriel Mardare ș.a. Pe parcurs li s-au adăugat alții care au devenit prieteni fideli ai cercului: 
Carmen Săvescu, B. Burăh, Dan Laptaș, Irina Druțu, Mircea Baciu, Florin Constantin, Gabriel 
Crumpei, Marius Goldenberg, Radu Ioan, Victor Țurcanu, Mircea Nistor ș.a, azi toți specialiști 
în domeniile lor: cercetare-învățământ, arhitectură, medicină, inginerie etc. Deviza cercului era 
cunoscutul vers al lui Terentiu „Homo sum humani nihil a me alienum puto”.

Din problematica abordată menționăm: ce este filosofia?; modul de producție tributal; 
ce este prietenia? (în concepția lui Platon); valoarea filosofiei lui Lucian Blaga; România-țară cu 
nivel mediu de dezvoltare; Eminescu și filosofia antică greacă; omul sau natura etc. Din 1988 se 
înființează „Micro-Sophia” pentru elevii claselor VII-VIII.

Pe aceeași linie, a autodepășirii, a valorifi-
cării potențialului intelectual, al talentului elevilor 
din liceu, se înscrie și apariția reviste școlare „Primii 
Pași” în 1967. Revista urma să devină o tribună care 
„să oglindească preocupările generale ale elevilor, 
să răspundă nevoii lor de informare pe un plan larg, 
oglindind și evenimentele de seamă din viața școlii”. 
Totodată „ea va stimula, dar mai ales va valorifica 
inițiativa și fantezia elevilor, căutările lor” după cum 
preciza, în cuvântul introductiv directorul de atunci 

Artă, crEAțIE, DIvErtIsMENt
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al liceului, prof. Ion Agachi. La aceasta, prof. Andrei Stratulat adaugă: „elevii liceului...peste tot 
au de săvârșit <primii pași>, plin de emoție și strângere de inimă. Întâiele succese se cer dezvălu-
ite, comunicate, multiplicate în rezonatorii altor suflete”. Acestui țel i se consacră revista „Primii 
Pași”.

Primele trei numere au fost coordonate de Ion Agachi, Ioan Popa, Elena Meleghea, Vir-
ginia Ghibu și Andrei Stratulat. Pe parcurs, s-au adăugat alții: Carmen Ciobanu, Gheorghe Do-
hotariu, Nicolae Pavel, Minel Marcu, Natalia Lovinescu, Lavinia Valter, Gita Navari ș.a.

Paginile revistei, pe parcursul celor 18 numere care au apărut, au găzduit creații literare 
ale elevilor (poezie și proză), încercări de critică literară, articole de popularizare, probleme, 
traduceri, interviuri, jocuri distractive etc. Dintre elevii care, pe parcursul anilor și-au adus con-
tribuții substanțiale în paginile revistei amintim pe: Cristina Odinschi, Marian Rosner, Dragoș 
Vasiliu, Roxana Leahu, Victor Hreniuc, Cristina Petrovici, Ioan Paicu, Gilda Istrate, Mariana 
Bouroș, Ofelia Dascălu, Roxana Badrajan, ș.a. Grafica a fost realizată de: Mihai Mancaș, Tamara 
Pintilie, Valentina Vdovicenco, Christine Loreley Bucholtzer, Ofelia Dascălu, Florin Rădulescu 
ș.a. Numărul 18 al revistei, apărut în 1979, fiind un număr festiv, prilejuit de aniversarea a 15 ani 
de la înființarea liceului, cuprinde și câteva gânduri ale șefilor de promoție.

Acest număr a fost premiat la concursul pe țară al revistelor școlare. Începând din 1970 
apare anual suplimentul revistei școlii „Absolvent”. Dincolo de momentul solemn pe care îl sub-
liniază aceste albume sunt veritabile verigi ale unui lanț simbolic care unește pe absolvenți cu 
școala care i-a format.

În 1987, cu ocazia celei de a 23-a aniversări a liceului a apare foaia volantă „Liceul Emil 
Racoviță” 1964-1987, care își propune o apariție anuală. Coordonatorii acestui număr au fost 
profesorii: Aneta Dăscălescu, Minel Marcu și Gita Navari.

Cu toare rigorile pregătirii teoretice, elevii pasionați de frumos, de ritm și armonie, gă-
sesc timpul necesar desfășurării și altor activități cultural-artistice. Au fost antrenați în aceste 
manifestări toți acei elevi pentru care participarea la aceste activități a reprezentat un cadru 
adecvat pentru afirmarea unor laturi ale personalității lor.

Încă de la înființarea școlii, în 1964, profesorul Gheorghe Dohotariu, membru al 
cenaclului „Ștefan Dumitrescu” (Iași) strânge un mănunchi de entuziaști cu care alcătuiește un 
„Cerc de arte plastice”, care a dăinuit până la ieșirea la pensie a profesorului, pe care l-a condus 
cu multă competență și pasiune. În scurt timp, lucrările tinerilor artiști au apărut în public; la 
început în cadrul școlii, mai târziu în expoziții organizate la nivel municipal, județean, național 
și chiar internațional. Membrii cercului au expus lucrări de artă plastică infantilă în două expo-
ziții internaționale în Ungaria și India. În anul 1969, opt lucrări au fost reținute de juriu pentru 
„Expoziția națională de arte plastice ale elevilor”. Cu acest prilej s-a remarcat, în mod deosebit, 
elevul Mihai Mancaș, prezent cu cinci lucrări: „Compoziție cu maci”, „Nocturnă industrială”, 
„Cicliști în trecere”, „Bucovinean în satul Bogata” și „Strada Ștefan cel Mare din Iași”. Două din-
tre acestea au fost premiate de către Ministerul Învățământului.

În anul școlar 1982-1983, cinci lucrări au fost selecționate și au participat la expoziția de 
arte plastice organizată de revista „Cronica”. Numeroase alte premii și mențiuni au fost obținute 
de către membrii cercului la diferite faze ale Festivalului național „Cântarea României” care deși 
avea un rol propagandistic a creat și cadrul organizatoric pentru manifestarea talentelor auten-
tice.

Pe lângă mirajul armoniilor vizuale, al culorilor și al proporțiilor, elevii pătrund și în 
lumea sublimă a ritmurilor și a armoniilor auditive, sub bagheta neobositei profesoare Georgeta 
Zeman, elevii își reunesc talentele, la început timid, apoi mai energic într-o formație corală. 
Permeabilă și receptivă, în funcție de talent, formația a parcurs o gamă destul de largă de la co-
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rul de voci egale până la corul mixt, de la corul pioneresc până la formația vocal instrumentală. 
Pasiunea și competența dirijoare s-au împletit cu interesul și satisfacția elevilor, ceea ce a făcut 
ca la toate confruntările de gen - festivaluri, concursuri - formația corală să se situeze pe primele 
locuri. Câteva momente de excepție vin să pună în evidență reputația acestei formații. Astfel, 
în anul 1975, corul dirijat de prof. Georgeta Zeman a ocupat locul I pe județ și a fost promovat 
în faza republicană. Ca o recunoaștere a pregătirii de înaltă ținută artistică, corul a particpat la 
spectacolul de gală din cadrul săptămânii „Valori ieșene în contemporaneitate”. A fost televizat 
de trei ori și a avut câteva înregistrări la posturile de radio București și Iași. Emisiunea centrală 
„Cravatele roșii” a beneficiat de cinci ori de participarea formației corale a liceului. Programele 
prezentate au fost înregistrate și transmise la Radio-Televiziunea Română. Datorită prestației 
sale artistice, formația corală a evoluat în programe alături de formații profesioniste, la care își 
dădeau concursul personalități artistice, de talia lui Dan Iodăchescu sau Magda Ianculescu, și 
acestea transmise de Televiziunea Română.

În anul 1981, aceluiași cor, sub aceeași baghetă, i s-a acordat premiul I la concursul artistic 
de interpretare din cadrul etapei republicane a Festivalului național „Cântarea României”.

Remarcabil pentru valoarea formației corale este gestul unor compozitori consacrați de 
a fi încredițat acestuia interpretarea unor lucrări în primă audiție. Compozitori din Iași și Bucu-
rești precum A. Zeman, A. Giroveanu, Cr. Misievici, S. Păuțu și nu în ultimul rând D. Capoia-
nu, s-au adresat corului liceului cu convingerea că vor găsi în ei un interpret subtil, sensibil, cu 
personalitate. Așteptările lor nu au fost înșelate: dedicațiile acestor compozitori pe unele lucrări 
aflate la dirijoarea corului, prof. Georgeta Zeman o atestă.

Dar nu numai corul, ci și celelalte formații artistice ale școlii au obținut rezultate remar-
cabile, fiind încununate cu numeroase premii și mențiuni la concursurile naționale la care au 
participat.

Printre rezultatele remarcabile obținute de formațiile școlii la etapa republicană, amin-
tim locul II ocupat de Montajul muzical-literar condus de prof. Elena Rudică.

Ca urmare a creșterii prestigiului școlii, încă din 1972, compozitorul A. Zeman, va com-
pune pe versurile lui V. Filip, un Imn dedicat Liceului „Emil Racoviță”.
  Căderea comunismului a însemnat o mutaţie majoră în modul de viaţă al oamenilor. 
Lumea a devenit mai largă, puteai să călătorești, să stabilești relaţii cu cetăţeni străini fără teama 
că vei fi urmărit. Nu mai exista cenzura, nici comenzile de partid, se putea citi orice, exista liber-
tate de opinie. Cu alte cuvinte, eram liberi. De fapt trebuia să învăţăm să exersăm libertatea și 
să-i vedem limitele. Astfel, a existat o continuitate între vechile direcţii care vizau performanţa, 
dar modalităţile de manifestare ale vieţii cultural – artistice în cadrul colegiului s-au diversificat. 
S-au păstrat vechile reviste, au apărut altele noi, se organizează concerte rock la care elevii par-
ticipă cu entuziasm, se organizează expoziţii, iar elevii merg la concursuri internaţionale la care 
câştigă şi premii.
 O altă mutaţie importantă care-și va pune amprenta asupra modalităţii de desfășurare a 
procesului se învăţământ, a iniţierii activităţilor educative și cultural artistice a fost apariţia com-
puterului, internetului, a noilor suporturi media. A fost necesar astfel să ne schimbăm deprinde-
rile de gândire, să folosim mouse-ul, să stocăm informaţia pe stick pentru a avea o bibliotecă la 
purtător, să comunicăm prin Internet pe grupul școlii, să folosim tabletele și laptopurile. Totuși, 
nu am renunţat la cretă, tablă și la a considera autonomia de gândire extrem de importantă. 
Există multe examene la care în faţă ai doar o foaie de hârtie, un pix și...propria minte!
 Ne-am instalat în mişcare, în schimbare, în reînnoire. Am început să vorbim de educaţie 
permanentă și aproape ne-am obișnuit, noi profesorii, să fim „veșnici studenţi”. Cu toate acestea 
am încercat să găsim instrumente fiabile pentru a conserva cea ce era valoros, filtrând prin me-
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moria individuală și colectivă realizările cultural-artistice ale 
școlii.
 Revistele școlare și-au continuat apariţia. Astfel, anual 
apare revista „Primii pași”, însoţită de suplimentul cultural „Ce-
lelate cuvinte”, coordonate de prof. Cornelia Sârghi în colaborare 
cu prof. Mihaela Calabalic și prof. Mihaela Foșalău. Interesant 
este că și elevii de la seral simt nevoia exprimării libere prin in-
termediul unei reviste, fiind astfel concepută revista „Noi, cei de 
la seral...”. La această revistă au colaborat mai mulţi profesori 
entuziaști: Mihai Chelariu, Raluca Loghin, Alina Bârliga, Mirela 
Foca, Liliana Nicolae, Simona Ojică, Cornelia Sârghi.
 Modul în care au fost concepute revistele a vizat în pri-
mul rând familiarizarea elevilor cu scrierea reflexivă, cu gândi-
rea critică, valorificând lecturile mai ales pe latura lor intelec-
tuală și afectivă. S-a încercat trecerea dincolo de încorsetările 
programei, lăsând libertatea de alegere și stimulând păstrarea unei distanţe dilematice faţă de 
clișeele de gândire mai noi sau mai vechi.
 Capacitatea de comunicare era și ea valorificată. Copiii lucrau în echipă, interacţionau, 
dialogau, exprimându-și liber opiniile. Exista dorinţa de implicare în activităţi extrașcolare, care 
să le solicite creativitatea, dinamismul dar și sensibilitatea estetică. Elevii-redactori au învăţat să-
și asume resposabilităţi, să respecte reguli, să-și unească forţele în realizarea unui scop comun.
 Elevii care au excelat în arta scriiturii au obţinut premii și menţiuni la Concursul Naţio-
nal „Tinere condeie”, având mulţumirea să-și vadă tipărite lucrările în revista „Celelalte cuvinte”, 
suplimentul cultural al școlii. Colegii, dar și profesorii le-au putut citi, și-au putut exprima opi-
nia, dându-le celor publicaţi mai multă încredere în propriul talent. Mai mult, în perioada 29 – 
30 mai 2014, Colegiul Naţional Iași a organizat Simpozionul Internaţional „Literatura și celelalte 
arte”, la care revista „Celelalte cuvinte” a obţinut premiul I la secţiunea „Proteus”.
 Nu putem să nu amintim și o parte din elevii care s-au implicat, în calitate de redactori, 
autori de articole, interviuri, eseuri, creaţii literare: Vlad Tomei, Ștefan Vrabie, Roxana Ruja, 
Iulian Tudosă, Andrei Debjinchi, Ionuţ Bârliba, Andrei Zănoagă, Răzvan Aprodu, Ioana Lungu, 
Cristina Cobzaru, Delia Tomei, Simona Lucaci, Alina Puiu, Diana Dorofte, Cristina Roșu, Delia 
Spătărelu, Ema Corodescu, Miruna Cozianu, Olimpia Zagnat, Andrei Palamariu, Robert Cioba-
nu, Radu Miron și alţii.
 Revista „Arc-en-ciel” este o publicaţie de suflet, adresată tuturor celor care iubesc limba, 
civilizaţia și cultura franceză sau doar au afinităţi pentru lumea francofonă. Coordonată de prof. 
Simona Nenov și prof. Simina Bădărău, această revistă este scrisă de cei ce au ceva de transmis, 
de împărtășit și reușesc aceasta sub auspiciile prieteniei și diversităţii.
 Revista „Lumina credinţei” a apărut în noiembrie 2013, la insistenţele elevilor liceeni, 
cărora li s-a acordat astfel şansa de a-şi exprima sentimentele, frământările lăuntrice specifice 
trăirilor religioase şi adolescenţei. Având drept coordonatori pe prof. Mihai Ilaş şi mai apoi 
pe prof. Roxana Maria Obreja, revista este structurată pe mai multe capitole: Spiritualitate 
ortodoxă, Misionarism creştin, Documentar, Portret creştin, Creştinismul şi problemele lumii 
contemporane, Arta – pârghie către transcendent, Interviu, Recenzii. Editată cu binecuvântarea 
Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei, revista se adresează celor preocupaţi de probleme speci-
fice spiritualității creștine, dar și celor mai puţin familiarizaţi cu literatura teologică.
 Artele vizuale au avut drept centru activitatea consistentă a prof. Florea Georgeta. Im-
plicată permanent în activităţi derulate de membrii Fundaţiei Leris, în proiectele Comenius și 
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Educaţia 2000, organizate în cadrul Colegiului „Emil Racoviţă”, a realizat mape cu pictură și ouă 
pictate, creaţii ale elevilor școlii. 
 Sub îndrumarea prof. Florea Georgeta elevii obţin premii la olimpiade, participă la di-
verse concursuri și festivaluri de arte vizuale, arhitectură și design. Astfel, în anul 2006, la Festi-
valul de Design Vestimentar Iași, ediţia I, elevele Spiridon Roxana și Tomei Delia obţin premiul 
III la secţiunea crochiuri. Acest lucru s-a repetat in 2007 când s-a desfășurat ediţia a doua, de 
data aceasta eleva Tomei Delia obţinând premiul I, iar Cobalschi Mihaela și Spiridon Monica 
luând premiul II, tot la secţiunea crochiuri.
 Dacă lumea e tot mai largă, lucrările elevilor pot circula și pe alte continente. În 2007 
elevii școlii noastre câștigă două medalii de argint la Concursul Internaţional de Pictură „Egypt in 
the Eyes of Children of the World” (Cobalschi Mihaela, Habib Sabău Cherine) și certificate de me-
rit (Aștefănoaiei Maria și Bulgărescu Roxana). Un premiu de excelenţă dar și un premiu I sunt 
câștigate de eleva Boldureanu Marina, în anul 2010 la Concursul Internaţional de Pictură din 
Japonia – „Internaţional Environmental Children’s Drawing Contest”. La același concurs în anul 
2013, eleva Lupu Andreea, sun îndrumarea prof. Georgeta Florea a obţinut premiul I. Avântul 
luat de arta fotografică nu i-a lăsat indiferenţi pe elevii colegiului nostru. Mulţi elevi participă 
la cursuri de creaţie foto, manifestându-și talentul la concursuri precum Concursul Naţional de 
creaţie foto și artă fotografică „Trasee în alb-negru și color” de la Bârlad, în anul 2010.
 Membru fondator alături de alţi profesori ai colegiului a Asociaţiei „Adolceris”, doamna 
prof. Florea a participat la acţiunile „Poveste de iarnă” şi „Domnului profesor cu dragoste”, iniţiate 
și coordinate de prof. Mona Coţofan. La aceasta din urmă a fost organizată o expoziţie în holul 
Teatrului „Luceafărul”, cuprinzând creaţii artistice ale elevilor – desene, ceramică pictată și artă 
fotografică. Și tot la Teatrul „Luceafărul”, cu ocazia „Festivalului de teatru pentru copii și tineret” 
din 2013, a fost vernisată o expoziţie de desene și fotografii realizate de elevii școlii.
 Felul în care este decorată școala, designul ambiental, selecţia lucrărilor elevilor ce deco-
rează holurile, se datorează prof. Florea Georgeta; la toate acestea se adaugă expoziţiile perma-
nente de desene, pictură și fotografie pe diferite teme organizate în școală.

Tot în această zonă am încadra și expoziţiile realizate de elevi, sub îndrumarea prof. Ana 
Maria Fuioagă, cu ocazia „Zilelor școlii”. Pe teme de sociologie urbană, filosofie („Emil Cioran. 
100 de ani de la naștere”, 2011; „Filosofii: optimiști, pesimiști, sceptici”, 2012; „Marginali”, 2013), 
aceste expoziţii au încercat să valorifice într-un mod inedit creativitatea elevilor, propunând cu 
umor și ironie moduri alternative de privi lucrurile, oamenii și lumea.

Lansările de carte. În primul rând lansarea volumului de versuri „Căderea în cuvinte” de 
Nicole Claudiu Solcan. Volumul a apărul la Editura Cronica din Iași în 2002. Autorul era un elev 
CNER, pe atunci de 17 ani din clasa a XI-a A. Volumul adună 56 de texte poetice, cu o prefaţă 
semnată de critical literar și scriitorul Valeriu Stancu. Recenzia d-nei prof. Luminiţa Teodorescu 
a fost prezentată cu ocazia lansării de carte, desfășurate în cancelaria Colegiului Naţional „Emil 
Racoviţă”, pe 5 martie 2003. Evenimentul a fost organizat împreună cu revista Cronica, la el par-
ticipând și domnul Valeriu Stancu, cel care și-a prezentat propria recenzie la acest volum.

O altă lansare a fost cea a volumului critic „Hortensia Papadat Bengescu”, a ieşeanului 
Ioan Holban. Cartea a apărut la editura Princeps Edit, în colecţia Monografii. Lansarea s-a făcut 
pe 3 martie 2003, în cadrul activităţii catedrei de Limba şi literatură română, „O după-amiază de 
Cuvinte”. Recenzia volumului a fost făcută de prof. Luminiţa Teodorescu, invitată fiind și presa 
culturală a Iașului.

Un al doilea volum de poezie este lansat tot de elevul Nicole Claudiu Solcan, în anul 
2004. Aflat acum în clasa a XII-A, tânărul poet scoate volumul „Îndrăgostiţii vorbesc despre 
vreme”, la editura Cronica. Recenzia a fost făcută tot de prof. Luminiţa Teodorescu, în ședinţă 
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publică destinată acestui eveniment. 
În seria Convorbiri literare, în 20 martie, 17 aprilie, 29 mai 2003, un grup de elevi coordonat 

de prof. Luminţa Teodorescu şi prof. Marcu Minel, au participat la debateri în cadrul unor emisiuni 
radio, la invitaţia Societăţii Române de Radiodifuziune Iaşi. Dezbaterile au avut drept teme roma-
nul „Cel mai iubit dintre pământeni” de Marin Preda, pecum și volumele lansate în 2003.

Un alt debut literar a avut loc pe data de 2 martie 2013 în cadrul activităţii „Dialogul 
artelor” organizat de Societatea Culturală „Plai mioritic Iași – Chișinău – Cernăuţi”, cu prilejul 
împlinirii a 23 de ani de la înfiinţare. În acest context, eleva Andreea Irimia a lansat placheta de 
versuri „Zephyr”, susţinută fiind de poetul Horia Zilieru, mentorul său, care a întocmit și posfaţa 
volumului.

Biblioteca școlii. Activitatea cultural-artistică desfășurată în cadrul bibliotecii a fost di-
versă și a avut în centru ei cartea. „Cercul fără sfârșit” s-a constituit ca un club de lectură pentru 
elevi, desfășurat într-un cadru mai puţin convenţional, în care plăcerea lecturii s-a împletit cu 
o atmosferă caldă, familiară, lipsită de canoane și restricţii. S-au citit texte diverse, propuse de 
elevi, fiecare întâlnire concretizând și o temă de lectură: „Temerarii”, prima temă, a avut drept 
suport lecturi din Antoine de Saint Exupery - Micul prinţ și Oscar Wilde - Prinţul fericit; a doua 
temă a fost „Călătoria”, cu texte din M. Ende - Poveste fără sfârșit, Selma Lagerloff - Minunata 
călătorie a lui Nils Holgestrom în Suedia; o altă temă a fost „Picaro sau în căutarea adevărului”, 
iar lecturile au fost din Swift și Cervantes. Lecturile au fost însoţite în cadrul proiectului și de un 
concurs de cultură și civilizaţie universală, având drept scop stimularea elevilor pentru lectură. 
Coordonatorii acestui proiect au fost bibliotecar Cornelia Chelariu și prof. Genoveva Cerchez.

„Hoinari în lumea cărţilor” a fost un proiect judeţean de lectură început la 1 ianuarie 
2011 – 30 decembie 2012 și care s-a desfășurat în 9 școli din judeţul Iași. Unul din iniţiatori a 
fost și Cornelia Chelariu, bibliotecarul școlii. Unul din obiective a fost conștientizarea rolului 
bibliotecii ca spaţiu informaţional destinat intereselor de cunoaștere, studiu, educaţie, formare 
și lectură. Hoinarii s-au întâlnit lunar discutând despre „Cartea trasă în ciocolată”, „Cartea – artă 
sau industrie”, „Pe urmele tradiţiei românești”, „Cartea bate filmul”, „Scena din spatele cărţilor”, 
„Poezie? De ce nu?”,  „Un ceai, un vers, o carte”.

Anul Școlar 2011 – 2012 a fost considerat anul poeziei, astfel încât de-a lungul său s-au 
dasfăurat adevărate lecţii de poezie: Eminescu, Dor de poezie; Nichita Stănescu, Aripi de înger, 
Shakespeare prin școală. Un proiect extrem de interesant a fost „Cărţile călătoare”. 6593725 cărţi 
călătoare prin lume, dintre care unele și-au luat zborul și spre școala noastră pentru a crea le-
gături invizibile. Plecând de la îndemnul „Citește. Dă mai departe. Scrie pe site-ul bibliotecii.”, 
zece cărţi au fost plasate în diferite locuri din școală, urmărindu-se ca ele să treacă prin cât mai 
multe mâini, iar traseul să fie urmărit pe baza site-ului școlii. Coordonatori, Genoveva Cerchez 
și Cornelia Chelariu.

Proiecte desfășurate în colaborare cu Asociaţia Adolceris. Fondată în anul 2003, Asociaţia 
Adolceris este o structură de tineret care reprezintă interesele elevilor din cadrul Colegiului Na-
ţional „Emil Racoviţă” Iași. În acest scop, asociaţia derulează proiecte naţionale și internaţionale 
pe diferite teme, inclusiv culturale. 

În cadrul Clubului Biomania, proiectul Eco-art face posibilă întâlnirea artei cu ecologia, 
tinereţea, sănătatea și talentul. În 2014 concursul a ajuns la cea de-a patra ediţie. Scopul proiec-
tului este promovarea și dezvoltarea unui comportament ecologic în rândul elevilor și promo-
varea artei și a tinerilor talentaţi. Coordonat de prof. Lorela Caradan, concursul a fost gândit pe 
trei secţiuni: artă fotografică, design vestimentar, creaţie de obiecte decorative. Creaţiile elevilor 
au fost premiate, a fost stimulată gândirea creativă dar și sensibilitatea cu privire la protecţia 
mediului înconjurător.
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„Bendabeat: Find your band, feel the beat!” a fost un alt proiect coordonat de prof. Ramo-
na Cojocaru și desfășurat cu ajutorul elevilor Daniel Vasile, Raluca Călin, Ilinca Păsărică, Dra-
goș Bălănici, Ruxandra Constantin. Sprijiniţi de artiști ieșeni, „mișcarea de susţinere a tinerilor 
muzicieni” și-a propus susţinerea elevilor care sunt pasionaţi de muzică, învaţă să cânte la instru-
mente și să se perfecţioneze. Au fost facilitate lecţii de muzică pe instrumente, workshop-uri, 
prezentarea de piese noi, organizarea de concerte în care elevii să-și poată cânta piesele și mani-
festa astfel pasiunea. Dintre cei care au sprijinit acest proiect amintim pe Manuel Giugula, Radu 
Grădinariu, Ramona Cojocaru, Cristian Cozma, Simona Popa, Dan Radu Talpalariu.

Proiecte desfășurate în colaborare cu Fundaţia Leris. Fundaţia Leris a sprijinit activitatea 
cultural–artistică din școală, participând la organizarea de concursuri, desfășurarea de proiecte 
și acţiuni caritabile și de voluntariat. Amintim aici un proiect de voluntariat „Artă pentru suflet“ 
coordonat de prof. Seryl Talpalaru, M. Pieptu – președinta Comunităţii Elene, profesorii Paula 
Gavrilescu, Lorena Irimia, Leon Piţu, Mihaela Gotcu. A fost vorba de un spectacol în care a cân-
tat formaţia „Descântec” constituită din elevii colegiului, ansamblul de dansuri grecești „Orfeus”. 
Dintre elevii organizatori amintim pe Conoro Adreea Bianca, Ivașcu Alina, Leonte Nicoleta, 
Târnoveanu Laura Ioana.

Spring Day. A devenit o tradiţie a școlii ca 
data de 9 mai, „Ziua Europei” să se sărbătorească 
printr-un târg cu produse confecţionate de elevi, 
fiecare clasă urmând să reprezinte specificul cultu-
ral al unei ţări din UE. Iniţiată de Consiliul elevilor, 
la eveniment contribuie întotdeauna, cu entuziasm 
și creativitate, toţi elevii, profesorii, și, desigur pă-
rinţii și bunicii. Coordonatoarea acestei activităţi 
culturale deosebite, a fost prof. Genoveva Cerchez, 
fodurile strânse fiind folosite pentru achiziţionarea 
unui pian, amenajarea curţii interioare sau amena-
jarea spaţiului verde din jurul școlii.

Iată cum s-a văzut această activitate, reflectată în relatarea unui vizitator: 
„Încă de la intrare am fost întâmpinat cu pâine și cu sare de un românaș și o româncuţă care 
mi-au urat bun venit. I-am admirat pe români jucând hore și sârbe în costume populare și am 
gustat și din plăcintele pe care le pregătiseră pentru vizitatori. Am făcut o poză în costume po-
pulare poloneze, l-am sărbătorit cu irlandezii pe sfântul Patrick, și l-am vizitat pe Moș Cră-
ciun în Finlanda. Când am ajuns în Belgia, nu puteam să ratez celebrele goffre sau și mai ce-
lebra ciocolată belgiană. La Roma am gustat gelatto și limonata. Mi-au oferit o reducere 
dacă știu să traduc o maximă din limba latină. Am tras biletul și pe el scria  Gaudeamus igi-
tur  adică  așadar, să ne bucurăm.   În Germania m-au îndemnat cu wursti și cu bere. Bere 
fără alcool, evident, pentru că nici măcar în Germania minorii nu au voie să consume alcool. 
Prin fiecare loc pe unde am trecut am întrebat și de istoria ţării cu pricina, despre tradiţii și despre 
toate lucrurile frumoase care îi fac să se deosebească de alte neamuri. Toată plimbarea prin Europa 
a durat cam o oră și nici nu m-a costat mii de euro.” (pr. Serafim, M-rea Golia)

Activitatea teatrală. Sub forma cluburilor de teatru, a spectacolelor-concurs, a activită-
ţolor desfășurate în „Săptămâna altfel”, a spectacolelor de Crăciun sau a concursurilor de teatru 
în limba engleză – English on stage – teatrul a captat atenţia elevilor mobilizându-i și motivân-
du-le intens participarea. Un scurt excurs în activitatea teatrală începând cu anul 2000, ar pune 
în lumină activitatea profesorilor de la Catedra de Limba și literatura română, Liliana Balan, 
Luminiţa Teodorescu, Mona Coţofan, Cornelia Sârghie, Mihaela Foșalău, Irina Nechifor și, mai 
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nou, Mihaela Vlioncu. 
Astfel, prof. Mihaela Vlioncu iniţiază Clubul de teatru, care și-a desfășurat activitatea 

între anii 2010-2013, oferindu-le elevilor de gimnaziu și de liceu posibilitatea de a se exprima 
artistic, de a comunica un mesaj în diferite forme și în diverse contexte și, nu în ultimul rând, de 
a-și valorifica talentul, creativitatea, originalitatea, de a-și pune în valoare personalitatea. Spec-
tacolele la care elevii-actori au lucrat au fost înscrise la concursuri, obţinând premii, precum: 
Premiul pentru cel mai bun spectacol la secţiunea 11-14 ani a Festivalului-concurs de teatru 
școlar „Sub reflector”, 2012 (trupa Ascendent a clasei a VII-a C, piesa O inspecţiune), Premiul al 
II-lea și Premiul pentru cele mai bune costume în cadrul Simpozionului Naţional „Literatura și 
celelalte arte”, 2013 (trupa de teatru a clasei a XI-a A, piesa O noapte furtunoasă).

Sub coordonarea prof. Liliana Balan, în anul 2000, clasa a XI-a E realizează un colaj de 
momente teatrale, „Credeai că nu-i de râs, mică ?”, pentru ca în anul 2004, tot sub îndrumarea 
prof. Liliana Balan elevii din clasa a XI-a E să participe la Festivalul „Licart” cu piesa „Take, Ianke 
și Cadâr” de V. I. Popa. La același festival, trupa de teatru CNER a prezentat piesa „La ţigănci”, 
coordonaţi fiind de prof. Luminiţa Teodorescu; elevul Sergiu Fleșner a fost nominalizat pentru 
„cea mai bună interpretare” la finala din 4 aprilie 2004, de la Teatrul Nottara din Bucureşti. Anul 
2005 este marcat teatral prin montarea piesei „O noapte furtunoasă” şi un alt colaj de momente 
teatrale, pe tema cuplului de această dată a fost pus în scenă de elevii de liceu în anul 2008, sub 
îndrumarea prof. Liliana Balan și prof. Cornelia Sârghie. Prof. Mona Coţofan realizează împreu-
nă cu elevii de liceu două momente teatrale remarcabile, în anii 2006 și 2007. Este vorba de pie-
sele „Bădăranii” şi, respectiv, „Piatră în casă” piese cu care au fost luminate și înveselite minţile 
și sufletele elevilor, profesorilor și ale celorlalţi spectatori. 

Alte montări de piese sau doar scene din piese celebre au fost realizate în 2011 - „Nebun 
de-amor”, prof. Mihaela Foșalău; în 2012 și 2013 „Burghezul gentilom”, de Moliere fiind prezen-
tată la un alt festival, „Hai la teatru!” coordonator având pe prof. Cornelia Sârghi; „Gaiţele”, 
prof. Irina Nechifor, realizată cu elevii din clasa de filologie. Din anul 2012, de „Zilele școlii”, 
se desfășoară un spectacolul-concurs ce reunește pe scena sălii de festivităţi a Colegiului „Emil 
Racoviţă” elevi talentaţi și pasionaţi de teatru, îndrumaţi de profesorii de limba și literatura ro-
mână. Monologurile, scenetele și piesele reprezentate, alese de elevi din literatura română sau 
universală, le oferă acestora prilejul să pună în lumina reflectoarelor viziuni artistice diverse și 
originale, atitudine și carismă, variante interpretative apreciate de un juriu din care fac parte 
un elev, un profesor, bibliotecara școlii și un specialist în artă dramatică (în 2012 – conf. univ. 
Alexandru-Radu Petrescu, Universitatea de Arte „George Enescu”, iar în 2013 – Cornelia Ghe-
orghiu, actriţă, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”, Iași).

Concursul de teatru în limba engleză, English on stage, a mobilizat atât elevii cât și profe-
sorii de engleză în a realiza interpretări deosebite ale unor piese de teatru, monologuri, obţinând 
premii importante. Astfel, sub „bagheta” prof. Marius Narcis Manoliu, la secţiunea Sketches, au 
fost prezentate piesele „A strange Tea Party”, „Nobody Famous”, „Thea Guinea Pig”, „Supermen 
And The Psycholigist” și altele, protagoniști fiind elevii Zamfirescu Rada, Durac Simion, Ioana 
Prisacariu, Ciobanu Timeea, Păuleţ Mihai și mulţi alţii; la secţiunea Monologues, au fost prezen-
tate „The Dentist”, „A ticket to Birmingham”, „Shakespeare`s House”, „Mr. Universe”. Cu o bună 
stăpânire a limbii, punctând nuanţat momentele teatrale, elevii au ilustrat astfel interesul pentru 
universul britanic, spiritul ludic și, nu în ultimul rând, talentul. Au fost și premii, „Clouds” obţi-
nând premiul I, (elevele Petrea Mădălina, Pârlog Smaranda, Sofian Ștefana), iar la Monologues 
tot premiul I primind elevele Petrea Mădălina și Pârlog Smaranda.

Toamna scriitorilor la Colegiul „Racoviţă”. Titlul generos, asemenea anotimpului autumnal, 
denumește întâlniri ale elevilor Colegiului „Emil Racoviţă” cu scriitorii contemporani din Iași și 



MONOGRAFIE - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”

27

din ţară, care au avut loc în ultimii ani fie în cadrul „Zilelor școlii”, fie în cadrul Festivalului In-
ternaţional de Literatură și Traducere (FILIT). Astfel, adolescenţii preocupaţi de lectură sau de 
înţelegerea fenomenului literar actual au intrat în dialog cu Dan Doboș, Marius Daniel Popescu 
(Elveţia), Filip Florian, Petru Cimpoieșu, Adi Cristi, Ion Holban, Lucian Vasiliu, Marius Chelaru, 
Dan Lungu, Nora Iuga, Alexandru Vlad și Octavian Soviany. Aceste întâlniri au avut, pentru elevii 
participanţi, valoarea unor „altfel” de lecţii de literatură și viaţă, iar profesorii lor și scriitorii invi-
taţi au descoperit cu încântare că elevii (mai) citesc, că au disponibilitatea și interesul de a dialoga 
ape teme culturale, că literatura și cei care o scriu au (încă!) șansa de a le oferi modele credibile.

Clubul „Lecturi în zigzag”, având drept îndrumător pe prof. Mihaela Vlioncu, s-a consti-
tuit ca un club de lectură și de comunicare, a cărui activitate a început în primăvara anului 2014, 
pe 23 aprilie (Ziua Internaţională a Lecturii) și care și-a propus să organizeze întâlniri în ziua 
de 23 a fiecărei luni. Are ca obiective stimularea lecturilor din zone cât mai diverse și exersarea 
comunicării pe teme variate, pornind de la realităţile, mesajul și semnificaţiile operelor propu-
se pentru discuţii. Astfel, lectura unei cărţi este pentru membrii clubului punctul de plecare al 
unor interesante incursiuni în domeniile spre care cartea îi conduce (istorie, geografie, arte, viaţă 
socială, personalităţi și tipuri umane, trecut și prezent etc.), așa cum sugerează numele clubului 
și principiul care definește spiritual acestuia, inspirit de cugetarea lui Ralph Waldo Emerson: 
„Cărţile ne indică direcţia pe care trebuie s-o urmeze gândurile.”

Activitatea muzicală. Catedra de educaţie 
muzicală a derulat numeroase activități artistice 
pe parcursul ultimilor ani. Cu o vechime de 8 ani, 
proiectul organizat de elevii de liceu, „Acordurile 
Toamnei”, a fost susţinut atât de elevii de liceu cât 
și de elevii de gimnaziu. Ei au avut ocazia astfel 
să cânte în cadrul unor formaţii instrumentale, să 
ajute cu banii strânși din concerte diverse cauze 
umanitare sau să cumpere instrumente muzicale 
atât de necesare lor.
   Un alt proiect care a venit în încurajarea 
elevilor de a studia și descoperi tainele instru-
mentelor muzicale a fost proiectul „Prietenii mu-
zicii”, care s-a derulat și el pe parcursul mai multor ani. Anul trecut el a fost realizat în parte-
neriat cu Școala “Petru Poni”. Proiectul consta în cursuri de chitară și de pian pentru elevii de 
gimnaziu și liceu din cadrul ambelor instituţii, cu profesori de specialitate.
     „Suflete în la minor”, 2014, a fost un proiect ce a adus muzica clasică pe scena colegiului. 
A fost organizat un recital de muzica clasică ce-și dorea punerea în valoare a talentului elevilor 
care stiu să cânte la un instrument muzical. La acordeon și pian ne-a uimit și încântat elevul 
Chitoroagă Dumitru; pianul a fost reprezentat de Petrescu Teodora, Zamfirescu Teodora, Neagu 
Ana Maria, Caluschi Ana, Păruș Ilinca, Foșalau Emanuel, Grecu Teodora, iar  vioara Roșu Răz-
van, naiul Alina Sârbu.

 Tradiţional pentru Colegiul „Emil Racoviţă” este și concertul „Colinde de Crăciun”, prin 
care clasele terminale încântă profesorii cu colinde și uneori cu urături special create cu umor și 
dedicate profesorilor sau chiar colegilor. Nu pot fi uitate nici Serbările de Crăciun organizate de 
aproape fiecare clasă împreună cu diriginţii și având ca invitaţi părinţii, bunicii, profesorii, fraţii 
mai mici și mai mari. Elevii cântă colinde, interpretează piese specifice, fac urări celor prezenţi 
și nu numai. 

Chiar dacă elevii colegiului învaţă în primul rând matematică, informatică, chimie, bio-
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logie, fizică ei participă și la concursuri și olimpiade de muzică, obţinând rezultate remarcabile: 
premii la Olimpiada Judeţeană de Interpretare la instrumente – Sîrbu Alina, nai; Chirica Oana, 
pian; Păruș Ilinca, pian; Ruxandari Răzvan, chitară clasică. În anul 2012 eleva Popa Andreea a 
obţinut premiul I la interpretare pian, în cadrul Concursului Naţional de Muzică, Bacău. Mai 
trebuie menţionat că în anul 2010, 97 de elevi au participat la tabăra inaternaţională „Music 
Camp” bucurându-se de muzică, de prietenie și manifestându-și talentul.

Alte premii deosebite au fost Premiul Radio Iași, acordat în cadrul Concursului Inter-
naţional de Interpretare vocală și instrumentală, ediţia a VI-a „Ofranda sunetului“, 9 mai 2010 
formaţiei The Five a C. N. „Emil Racoviţă”, format din elevii Zaharia Raluca, Barticel Bogdan, 
Zbanţ Valentin, Dima Cristina, Zamfirescu Iuliu. Premiul I și Trofeu – Zaharia Raluca Elena și 
Păsărică Ilinca, la același concurs la secţiunea Interpretare vocală.

Formaţia „Descântec” a apărut în 2007 şi ceea ce părea iniţial un joc s-a dovedit a fi o 
activitate de lungă durată. Dar cine ar fi știut în toamna anului 2007 că, pornind de la un concurs 
între școli, această trupă își va continua drumul spre artă, spre creaţie și că vor avea succesul cu 
care se mândresc astăzi? Membrii grupului au fost sau sunt elevi ai Colegiului Naţional „Emil 
Racoviţă”. Cei care au avut iniţiativa formării acestui grup sunt Iftode Ilona, Manole Vlad și 
Andrei Radu, alăturându-se apoi și Ștefana Cozan. În prezent, grupul își desfășoară activitatea 
în formula Andrei Radu - chitară și voce, Darabană Mădălina - voce, Dima Cristina - chitară și 
voce, și Amarandi Roxana - vioară.

 Implicarea membrilor grupului și pasiunea care se răsfrânge în muzica lor i-au determi-
nat să participe la olimpiade, concursuri naţionale sau festivaluri de muzică folk, unde au obţi-
nut numeroase premii. Atmosfera de la concerte este una foarte plăcută întrucât cei din public, 
din ce în ce mai mulţi,  sunt atinși de cântece, de latura lor sensibilă, şi încep să aprecieze trupa 
„Descântec”. Preocuparea pentru folk stârnește nostalgii foștilor elevi și atrage adolescenţii spre 
acest curent muzical. Pentru publicul interesat de trecutul grupului, de preocupările membrilor 
sau de viitoarele apariţii, a fost creat site-ul www.descantec.ro .

Chitara clasică a fost reprezentată cu sensibilitate și înaltă virtuozitate de elevul Matei 
Rusu (Mateus, așa cum îi spuneau colegii, dar și profesorii). Începută ca o curiozitate, apoi ca pa-
siune, chitara s-a transformat pentru Mateus într-o vocaţie și profesie, el studiind la momentul 
actual chitara clasică la o universitate din Olanda. Concertele sale erau dincolo de simplul ama-
torism, interpretând cu sensibilitate și dăruire piese clasice dar și moderne, încântând publicul 
școlar care îl răsplătea cu ropote de aplauze. 

Constructorii României este un proiect realizat de clasa a XII-a A, promoţia 2014 sub 
îndrumarea profesorilor Ema Cerchez și Marinel Șerban. Cine a fost George Emil Palade? Dar 
Eugen Ionescu? Dar Petrache Poenaru? Dar...? Plecând de la astfel de întrebări, s-a solicitat 
elevilor să caracterizeze succint mari personalităţi ale românilor, creând împreună un spaţiu 
virtual în care să fie conturat profilul acestora, al oamenilor care au construit identitatea cultu-
rală, știinţifică, naţională a României. Astfel, s-a încercat reconstruirea pas cu pas a memoriei, 
proiectul însuși fiind o construcţie în sine, la care, în fiecare an, alţi și alţi elevi vor adăuga câte 
o „cărămidă”. Reînvăţarea memoriei devine pentru elevii și profesorii racoviţiști, drumul pe care 
ne putem regăsi cu toţii propriile coordonate și totodată un mesaj de încredere într-o normali-
tate structurată pe valori autentice.

Toate aceste activităţi cultural-artistice au fost autentice și convingătoare, au pus în lumină 
sensibilitatea, disponibilitatea elevilor și profesorilor de a se implica profund în viaţa școlii. Ele au 
apelat la intelectul și atenţia tuturor, au emoţionat, fiind de fapt experienţe elevate ale vieţii de elev. 

                            
         (Ana Maria Fuioagă, Liviu Burlec)
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Cadrul impus de conținutul programelor analitice devenise prea îngust și pentru pasionații 
de sport în ciuda faptului că orele de educație fizică, desfășurate pe terenul sau în sala de sport, au 
constituit și constituie pentru elevi o ambianță de relaxare și deconectare. În aceste condiții, reali-
zarea baremurilor cerute n-a constituit niciodată o povară. Pentru elevii înzestrați nativ, capabili de 
performanță, s-a realizat, în limita posibilităților existente, acel cadru propice atingerii performan-
țelor (cercurile de elevi, angrenarea echipelor școlii în competiția națională „Daciada”).

Ca o consecință logică, în scurt timp, au început să apară primele rezultate de prestigiu pe 
plan local, dar și național. Dintre sporturile de echipă s-a acordat o atenție specială, atât la băieți 
cât și la fete, echipelor de volei, handbal și baschet.

Astfel, în 1970, după mai mulți ani de încercări și căutări, echipa de volei băieți, condusă de 
prof. Elena Crivoi, ocupă locul al doilea la faza zonală. În anii următori, echipele de volei au ocu-
pat locuri fruntașe în cadrul competiției sportive „Daciada”. Dintre aceste succese amintim locul I 
(1987, 1988), locul II (1979, 1985, 1988), locul III (1981, 1983). De pregătirea acestor echipe, băieți 
și fete, s-au ocupat cu tact și competență profesională, Elena Crivoi și Dana Pancu.

Începând cu anul 1971, apar primele rezultate notabile și la 
handbal. Echipa de băieți, condusă de prof. Elena Crivoi, ocupă locul 
II la faza zonală (Moldova), succes ce va fi repetat în 1977 când va 
ocupa locul III. În cadrul competiției „Daciada” faza județeană, s-au 
obținut de-a lungul timpului rezultate remarcabile la această ramură 
sportivă: locul I (1977, 1981, 1983, 1985), locul II (1983) și locul III 
(1987). Echipele de baschet, băieți și fete, conduse de prof. Constanța 
Voroneanu, angrenate mai târziu în competiții, s-au impus și ele în 
scurt timp prin rezultate remarcabile în campionatul școlar județean: 
locul I (1985), locul II (1981, 1983, 1985, 1987, 1989) și locul III (1979).

Mulți dintre sportivii care au apărat culorile școlii, de-a lun-
gul vremii, au fost convocați la loturile naționale de juniori și seniori: Iulian Petru, Maria Lupu, 
Rodica Hoffman, Ilie Cătălin Ghioc, Tiberiu Neamțu, Luminița Roșu, Cornelia Musteață (hand-
bal), Gabriela Coman (componentă a echipei Penicilina), Egida Panțiru (volei) ș.a.. Alții dintre 
ei au îmbrățișat cariera de antrenori sau profesori de sport: Paul Pintea, Dan Mihai Nanteș, Petre 
Naslău, Tudor Remus (maestru al sportului) ș.a.

Echipa de fotbal s-a afirmat mai puțin în competiții, deși în 1987 a ocupat locul I pe județ. 
Această situație și-ar găsi o explicație în faptul că o lungă perioadă de timp catedra de educație 
fizică a fost compusă din profesoare.

Echipele de gimnastică și gimnastică artistică pregătite de profesoarele Elena Crivoi, Dana 
Pancu și Constanța Voroneanu, au lăsat în timp, imagini indelea-
bile, datorate impresiei artistice și preciziei execuției la concursu-
rile la care au participat. Echipa feminină a ocupat locul II (1981, 
1985) și locul III (1979, 1983) în cadrul fazei județene a competi-
ției „Daciada”.

Dintre participări se remarcă în mod deosebit prezența ti-
nerei șahiste Ana Maria Oriță, elevă în clasa a X-a, fizică-chimie, 
la competiție de anvergură națională și internațională. În prezent 

sPortul, IErI ȘI AZI
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este componentă a C.S.S Unirea Iași, unde se pregătește sub îndrumarea maestrei internaționale 
Margareta Perevoznic. După ce în iulie 1988 câștigă turneul internațional de la Wroclaw (Polonia) 
cu 10 puncte din 11 posibile, în primăvara anului 1989, participă la semifinala de senioare de la 
Sinaia, în urma căreia se califică în liga B senioare. În perioada 6-18 aprilie participă la Eforie Nord, 
la turneul final al campionatului național de junioare, pe care-l câștigă și devine campioană națio-
nală la junioare II (14-16 ani), ceea ce i-a conferit dreptul de a participa la campionatul mondial de 
junioare de la Puerto Rico în 1989.

În același domeniu de performanțe remarcabile obține și Vladimir Danilov. În anii 1980, 
1990-1994, a fost membru al lotului național de juniori. În 1988 participă la turneul de la Bydgoszcz 
(Polonia), la categoria peste 16 ani pe care-l câștigă. Același loc îl obține în 1988 (Brașov) și 1989 (Iași), 
la Cupa Școlilor Sportive. În anul 1992 la Călimănești-Căciulata, devine campion național de juniori 
- 18 ani, vicecampion național de juniori - 20 de ani. În prezent este membru al echipei Politehnica 
Iași (divizia A), obținând categoria – maestru, cu un coeficient ELO:2315. O prestație șahistă 
meritorie a avut-o și Vivian Varaciuc care a fost component al loturilor naționale de juniori în anii ‘90. 

lA cEAs ANIvErsAr

 Aflând că anul acesta se va sărbători semicentenarul Colegiului Naţional „Emil Racovi-
ţă” Iaşi, mi-am amintit cu nostalgie de momentele din trecut, din perioada în care doamna pro-
fesoară de educaţie fizică şi sport Elena Crivoi ne adunase pe noi, un grup de fete pentru a forma 
o echipă de gimnastică. Am simţit din nou cu aceeaşi vigoare veselia şi entuziasmul acelor ani, 
bucuria cu care ne întâlneam de fiecare dată. Toate aceste emoţii au reînviat amintirile antrena-
mentelor aproape zilnice şi concursurilor de atunci, ale spectacolului susţinut la Sala Polivalentă 
din Bucureşti și altele…
 Aceste memorii au fãcut loc apoi ca într-un film, întâmplărilor din anii de liceu şi gim-
naziu şi am „revăzut” toţi profesorii minunaţi care ne-au modelat şi ne-au învaţat să credem în 
noi înșine. Ei sunt şi astăzi simboluri ale învăţământului nostru. Le mulţumesc din suflet tuturor 
pentru că au fãcut şi fac parte din viaţa mea.

Dana-Luiza Zabava (Cemucan)
Absolventă, 1981

Medic cognitiv terapeut în Norvegia

NEutroNI DE MEMorIE

 Privind retrospectiv, prin ochii maturizaţi de experienţa anilor ce au trecut de la tot efortul 
depus în liceu, remarc educaţia calitativă primită de la dascălii mei. Exprimarea valorii intrinseci pe 
care am simţit-o la orele de sport când doamna profesoară Elena Crivoi ne explica cât de necesară 
este mișcarea, îmi stârnește și acum sentimente de profundă apreciere și nostalgie.
 Cu alte cuvinte, cele mai frumoase amintiri din anii de liceu îşi au rădăcinile în atmosfera 
creată în orele de antrenament cu echipa de handbal. Acolo erau vizibile: spiritul de competiţie, 
loialitatea şi fair-play-ul, toate aceste calități și orele de lucru fiind reflectate în rezultatele obţinute 
la competiţiile municipale, judeţene şi zonale. Exemplific cele de la Piatra Neamţ, Focşani, Suceava, 
Galaţi, Brăila unde noi, sportivi amatori de la un liceu de Știinţe ale Naturii, am luptat cu cei de la 
liceul de profil sportiv şi am reuşit să încântăm şi să obţinem admiraţia antrenorilor profesionişti.
 Eram cum s-ar zice astãzi, un „Dream Team” format din nume precum: Liviu Hliboceanu, 
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PErforMANțElE DE AZI

AN ȘcolAr 2012-2013

Echipe în campionate : 
•	Fotbal licee și scoli generale (prof. Ciobanu A.) 

•	Baschet licee și școli generale băieţi (prof. Stoleru C.) 

•	Volei licee și școli generale fete (prof. V. Aruștei) 

Rezultate la olimpiada sportului școlar și la alte concursuri: 

Locul III fotbal licee la memorialul „N. Pandelea” 
Locul II baschet licee „Cupa de toamnă” organizată de 
C.S.S. „Unirea” și D.J.T.S. 
Locul II la crosul de Toamnă organizat de Fundaţia „Sporturi 
pentru toţi” împreună cu D.J.T.S. la școlile participante

sPortul, DrAgostEA MEA

 Da, sportul m-a format ca om. Au trecut 30 de ani și nu e nici o zi în care să nu fiu inte-
resat de sport, să joc, să urmăresc competiţii, să stau cu sufletulul la gură când joacă tricolorii.
 Când am ajuns în clasa a IX-a la „Racoviţă” am avut șansa să fiu remarcat de d-na profesor 
Crivoi și am jucat handbal în toți anii de liceu. Am fost în fiecare an vicecampioni și campioni ju-
deţeni, am participat la competiţii zonale, la „Daciada”, am avut ca adversari echipe profesioniste.
 D-na Elena Crivoi a pus atât suflet în această echipă încat nu credea nimeni că venim de 
la un liceu de știinţe ale naturii. Tot dumneaei, ajutată de domnul director Vasilache, a militat 
pentru construirea sălii de sport.
 Poate părea exagerat, dar sportul, mai ales cel în echipă, m-a făcut ceea ce sunt astăzi. 
Sportul te face să înţelegi noțiunea de echipă, să înveți să te bazezi pe cel de lângă tine; să realizezi 
că de unul singur nu ajungi nicăieri. Echipa, lucrul în echipă, te duc spre succes.
 Nu pot încheia fără a admite că spiritul liceului, că sentimentul de absolvent de „Raco-
viţă”, m-a urmărit și ajutat mereu; că a fost o carte de vizită onorantă, iar severii şi excepţionalii 
noştri dascăli sunt astăzi mândri de ce am devenit cei mai mulţi dintre noi.

Liviu-Mihai Hliboceanu
Absolvent, 1985

Director general adjunct al Poliţiei Locale Iași

Constantin Bidirel, Cornel Coman, Ninel Fermesanu, Sorin Litu, Iulian Petru, Gabriel Bejenaru, 
Sorin Tetimi, Mihai Nantes, Paul Neamtu, Constantin Pruteanu, Lulu Dorneanu, Radu Ochina și alții. 

Constantin Bidirel
Component al echipei de handbal (1982-1984)
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Locul I la Cupa „Tehnoton” volei liceu
Lupu Andreea VII A – scrimă loc III Balcaniada- actualmente în CO de la Izvorani 
Moroșanu Ilinca VII A – locul I judo natonale de copii și locul III Bulgaria și Ungaria cu lotul 
naţional 
Ursu Carlo V C – locul III Cupa Iașului la badminton 
 Catedra de educaţie fizică a promovat către cluburile sportive școlare peste 80 elevi (fotbal, 
baschet, volei, scrimă, judo, rugby, karate), dintre care 2 elevi fac parte din loturile naţionale. 
  Prof. C. Stoleru a facut parte din Comisia de organizare a campionatului naţional de 
copii și juniori organizat la Iași în luna septembrie 2012 la scrimă.
 Prof. C. Stoleru, V. Aruștei, A. Ciobanu fac parte din comisiile judeţene de fotbal, volei, 
baschet, judo și scrimă și din comisiile de organizare a „Olimpiadei Sportului Școlar”.
 Catedra de Educaţie fizică a organizat cu elevii claselor V – XII un proiect de fotbal 
propus de elevi, unde au participat cca. 250 copii.

AN ȘcolAr 2013-2014

Echipe în campionat: 

•	Fotbal liceu și școala generală (C. Stoleru și A. Ciobanu) 

•	Volei liceu și școala generală (V. Arustei) 

•	Baschet licee și școala generală (C. Stoleru) 

•	Judo școli generale (V. Arustei) 

•	Tenis de masă și atletism (A. Cibanu) 

 

Rezultate la Olimpiada sportului școlar și la alte concursuri:

locul III – Volei școli generale – Etapa pe județ 
locul III – Fotbal liceu – Etapa pe municipiu 
locul I – Școli generale – clasa a V-a – Etapa pe zona
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  Elevii legitimați la c.s.sc. 

1. Pintilie Andrei – Karate, locul I, Campionatele Europene (Italia) 
2. Iordache Dragomir, locul II, tir, campionate naționale. 
3. Locul II – sabie - echipe faza județ 
4. Burlacu M. și Ivanov S., locul II si III, Cupa “Bucovina” – Gura Humorului 
5. Hatmanu D. și Popa C. – judo copii, locul III, Cupa „Moș Craciun” 
6. Locul V – echipe atletism, faza pe județ 

	Promovabilitate 100% 

	Au fost promovați 85 de elevi la C.S.Sc. 

	4 elevi – componenți ai loturilor naționale de junior (judo, tir și karate) 

 Prof. C. Stoleru și V. Aruștei au făcut parte din comisiile de organizare a Olimpiadei 
Sportului Școlar la Judo, Fotbal și Scrimă. 

 Catedra de Educație Fizică a organizat 4 proiecte cu elevii școlii la fotbal, baschet și volei, 
unde au participat peste 500 elevi.

(cornelia sârghie, Mihaela Hendreș, liviu burlec)
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olimpicii colegiului Național „Emil racoviță” Iași la sport

Moroșanu Ilinca – Judo – clasa a IX-a E

1. Campionatul Național de Judo – Junioare (I-II) 2012 – Locul II
2. Turneul Internațional pentru Juniori – Austria 2014 – Locul I
3. Campionatul Național de Judo – Juniori I – II  2013 – Locul III
4. Cupa Europei la Juniori – Ucraina  2014 – Locul VII
5. Turneul Internațional Judo- Juniori II 2014 – Locul II 
6. Turneul Internațional din Slovenia – 2013-Locul III

lupu Andreea - scrimă (sabie) – clasa a IX-a D

1. Campionatul Național (U.15/Individual) – București 2013 – Locul II
2. Campionatul Internațional al Bulgariei – Echipe U.17 – 2013 – Locul II
3. Campionatul Național U.15 – Speranțe individual – București 2014 – Locul I
4. Campionatul Mondial U.15 individual – Polonia – 2014 – Locul III
5. Campionatul Internațional Speranțe (U.15) individual – Bulgaria 2014 – Locul II
6. Campionatul Național U.23 București 2014 – Locul I (echipe), Locul V (individual)
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Pintilie Andrei – Karate tradițional – clasa a XII-a

1. Campionatul Mondial de Karate tradițional – 2007 – Locul I
2. Campionatul European de Karate tradițional Fudokam – 2008 – Locul II
3. Campionatul European de Karate Fudokam – 2011 – Locul I
4. Campionatul Mondial de Karate Shotokam Fudokam – 2011 – Locul I
5. Campionatul European de Karate tradițional/Fudokam - Shotokam 2013 – Locul I
6. Campionatul European de Karate tradițional 2014 – Locul I și peste 25 de medalii la 

Campionate Naționale de Karate tradițional

burlacu visiernicu Matei – orientare sportivă – clasa a vII-a D

1. Cupa Iașului la Orientare Sportivă Juniori 2013 – Locul III
2. Campionatul Național de Orientare Sportivă 2014 – Locul III
3. Cupa Iașului la Orientare Sportivă Iași 2014 – Locul I
4. Cupa „Dumbrava Minunată” Fălticeni 2014 – Locul I
5. Cupa „Samoparc” Tecuci 2014 – Locul I
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ursu carlo – badminton – clasa a vII-a b

 Cupa Iașului la Badminton Simplu 11-13 ani 2013 – Locul III
1. Cupa Shutile-Time 16-18 ani 2014 – Locul III
2. Cupa Iașului D.M. Silver Dublu 2014 – Locul III

Echipa de volei feminin – gimnaziu

1. Olimpiada Națională a Sportului Școlar – Locul I la faza pe municipiu și județ la volei 
2012

2. Locul III-V la faza de zonă a Olimpiadei Sportului Școlar la Volei Vaslui 2012
3. Locul II la Olimpiada Sportivă Școlară faza pe municipiu și județ 2013
4. Locul III la Olimpiada Sportivă Școlară faza pe județ 2014
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Acatrinei Alexandra – clasa a X-a c – Dans sportiv

1. Campionatul Național – 2010 – Locul I
2. Campionatul Național de Dans Sportiv – 2012 – Locul I
3. Campionatul Național de Dans Sportiv – U 21 – Locul III
4. Campionatul Mondial – 2012 – Locul X
5. Campionatul National – 2014 – Locul III

Iordache Dragomir – clasa a X-a D – tIr

1. Campionatul Național la proba de Pușcă Juniori II – 2014 – Locul I
2. Campionatul Național la Pușcă Juniori I – 2014 – Locul I
3. Campionatul Național la Pușcă – 40 focuri genunchi – 2014 – Locul I
Numeroase recorduri naționale – 2013/2014
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Axinte Matei – clasa a X-a A – Șah 

1. Campionatul Național de Șah Clasic – 2013 – Locul III
2. Campionatul Național de Șah Clasic – 2014 – Locul I
3. Campionatul Național de Șah Blitz – 2014 – Locul II
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Anii `90 au adus deschiderea porților Europei către noi oportunități educaționale. Pri-
mele proiecte externe s-au conturat repede, din curiozitatea noastră, dar și a partenerilor noștri, 
de a intra în contact cu alte sisteme de învățământ și cu un alt stil de viață. Astfel, s-au derulat, 
încă din 1990, întâlnirile cu profesorii și elevii de la Liceele „Gustave Flaubert” și „J.J. Rousseau” 
din Rouen, Franța, precum și cele de la Liceul „Dante Aligheri” din Chișinău, Republica Moldo-
va (1992). Proiecte similare s-au inițiat și cu alte școli europene, din Suedia, Olanda, Portugalia 
și Italia.

Proiectele derulate în ultimii 25 de ani au contribuit la formarea elevilor Colegiului Na-
țional „Emil Racoviță”, oferind ocazia autocunoașterii și deschizând perspective noi în dezvolta-
rea carierei. Participarea noastră la concursurile de proiecte cu finanțare europeană și câștigarea 
acestora au stimulat spiritul de competiție între elevi, dorința de autoperfecționare, dar și satis-
facția lucrului bine făcut, împărtășit și apreciat de ceilalți. De asemenea, ele au oferit ocazia dez-
voltării unor competențe lingvistice, de comunicare în limbi de circulație europeană, și digitale, 
precum și demonstrării spiritului de inițiativă și a unor aptitudini artistice și de antreprenoriat.

Privite și ca alternative în educație, acestea au urmărit sporirea capacității de integrare 
a tinerilor într-o nouă societate, deschisă și concurențială, democratică și extrem de dinamică. 
Astfel, inițierea unor proiecte tip Leonardo da Vinci, susținute prin finanțare europeană, au 
oferit tinerilor participanți posibilitatea de a lucra în instituții / firme europene, de a se adapta 
rapid și integra responsabil altor mentalități privind managementul instituțional, în particular, 
și modul de viață, în general. Participanții au dobândit noi capacități de evaluare și de autoeva-
luare, deschidere către noi medii de muncă, identificându-și propriile nevoi de formare într-un 
mediu capabil să faciliteze tranziția spre piața muncii / viața activă. 

Proiectele tip Comenius, la rândul lor, urmărind îmbunătățirea calității și consolidarea 
dimensiunii europene a educației, promovând dezvoltarea competențelor lingvistice ale par-
ticipanților și conștiința interculturală, au oferit avantaje în ce privește formarea deopotrivă a 
cadrelor didactice și elevilor participanți. În urma reuniunilor cu dascăli din alte țări, profesorii 
Colegiului nostru au cunoscut alte sisteme educaționale și s-au inițiat în noi metode de predare. 
Pentru elevi, aceste proiecte au reprezentat mediul perfect pentru a-și demonstra creativitatea 
într-o muncă de echipă și abilitățile de comunicare în limbi străine.

Experiențele noi dobândite, depășind cadrul formal obișnuit, au lărgit orizonturile de 
cunoaștere, având un impact pe termen lung asupra participanților

(Mădălina bunduc)

ProIEctElE EuroPENE - o AltErNAtIvă 
EDucAțIoNAlă
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„Pentru a ne cunoaște mai bine, s-a organizat o tabără de lucru în cadrul căreia am beneficiat 
de consiliere psihologică și profesională. Astfel am reușit să ne descoperim meseriile potrivite fiecăruia.”

(Zbanț Valentin, absolvent 2012, despre TOP-FSE, 2011)

„Am început cercetarea cu descoperirea sufletelor celor din jurul meu. Am încercat să văd dacă 
sunt cu mult diferiți de noi și am descoperit, cu puțină mirare chiar, că n-au nimic în plus sau în minus, 
poate doar mai multă ordine în tot ceea ce fac. Am descoperit la acei oameni dragoste, milă, duritate, 
suferință, durere, veselie... Nimic nu era diferit. Dacă nu aș fi avut ochi și urechi pentru a vedea și auzi 
unde sunt și dacă aș fi putut să simt ceea ce gândesc și doresc cei din juru-mi, aș fi spus că nu am plecat 
din România.”

(Larisa Cozma, absolvent 1996;
schimbul de elevi româno-francez, Rouen-1995, în „Primii Pași”, nr. 20, noiembrie 1995)

„Mă simt privilegiată pentru posibilitatea de a fi trăit această experiență. Am avut ocazia de a 
cunoaște o familie italiană deosebită, un nou mediu social, prilejul de a face comparație între mentalități, 
concepte și stiluri de viață.”

(Laura Păuleț-Crăiniceanu, absolvent 2006, 
schimbul de elevi româno-italian, Bergamo – 2003, în „Primii Pași”, nr. 27, noiembrie 2003)

„...peste tot și toate va rămâne de fapt cel mai important lucru, prietenia care ne-a unit acolo pe 
toți deopotrivă: români, italieni și portughezi, o mână de latini frumoși și haioși, câteva zile de vacanță 
prelungită, de tinerețe trăită extrem, dar frumos și de neuitat.”

(Sorina Codrea, schimbul de elevi româno-portughez, 
Espinho – 2005, în „Primii Pași”, nr. 29, noiembrie 2005)

„M-am bucurat să redescopăr alături de ei, elevii olandezi, și să văd câtă uimire și bucurie pot 
stârni frumusețile noastre unor oameni despre care noi credeam că vin din patria bunăstării și a liber-
tății. Olandezii descopereau România adevărată /.../. Se spulbera mitul țării sărace și nesigure, pentru 
că aici găsiseră un oraș liniștit, o școală de înalt nivel, niște elevi instruiți și niște familii de români care, 
indiferent de nivelul de trai, făceau totul pentru oaspeții lor.”

(Maria Coțofan, absolvent 2011, 
schimbul de elevi româno-olandez, în „Primii Pași”, nr. 29, noiembrie 2005)

În cadrul proiectului “IT Education Project Management” desfăşurat în perioada ianuarie- 
februarie 2008, în Granada- Spania, 15 profesori de la Colegiul Naţional  „Emil Racoviţă” Iaşi au avut 
oportunitatea de a dezvolta competenţe în managementul de proiect, competenţe lingvistice, folosirea 
T.I.C în implementarea proiectelor educaționale. Prin activităţile realizate în cadrul instituţiei „SICI Do-
minus” Granada, am dobândit abilităţi de comunicare în echipă și am descoperit noi metode de analiză 
a activităţii proiectului educaţional. În cadrul proiectului s-au desfășurat schimburi de experienţă cu 
profesori de la Liceul Angel Ganivet și Liceul Padre Suarez, dar și vizite la obiectivele turistice importante 
din regiunea Andaluzia: Alhambra și Grădinile Generalife, catedralele din Granada, Sevilla, Cordoba 
(Mezquita), Palatul Alcazar din Sevilla. Stagiul de formare a fost util în perfecţionarea noastră, ajutându-
ne la realizarea unor proiecte educaţionale ulterioare. 

(Prof. biologie, Alina bîrliga, participant la proiectul lDv, granada-spania)

DIN oPINIIlE PArtIcIPANțIlor...
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fundaţia LERIS
Fundaţia LERIS este o instituţie de cultură, știinţă, învăţământ, perfecţionare și educaţie, 

implicându-se activ în viaţa societăţii, dar, în special, a Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”.
      A fost înfiinţată în mai 2001 la iniţiativa a 49 de membri fondatori. În Consiliul Director au 
fost aleși Seryl Talpalaru, Lidia Bosâncianu, Doru Turbatu, Ecaterina Temciuc, fostă profesoară 
a școlii, Rolland Persson, profesor la un liceu suedez, profesorii Liviu Burlec, Lizeta Siminiceanu, 
părinţi Blaj Dan, Puiu Antohie și un absolvent al colegiului, Cezar Caluschi. 
      Scopul fundaţiei este cel de a susţine material și financiar elevi, profesori, pensionari, persoane 
cu nevoi speciale din diverse instituţii, prioritate având elevii, profesorii și foștii profesori ai 
Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”.
 Mijloacele de finanţare ale fundaţiei sunt sponsorizări de la persoane fizice și juridice, 
donaţii de la persoane fizice și juridice, 2% din redirijarea părţii legale din impozit a unor 
persoane fizice, care își dau în prealabil acordul.
     Chiar de la înfiinţare, acţiunile Fundaţiei LERIS s-au desfășurat în parteneriat cu Asociaţia 
SVENSKA LERIS din Suedia înfiinţată în mai 2001 de către membrii fondatori, Ecaterina 
Temciuc și Roland Persson. Aceasta susţine financiar acţiuni organizate de Fundaţia LERIS cum 
ar fi: sprijin pentru copiii săraci cu potenţial intelectual ridicat, ajutor umanitar pentru bătrâni, 
caravana de sprijin pentru satul românesc, campanie de donare de fonduri pentru persoane 
infectate HIV, burse pentru elevii cu dificultăţi materiale .

Activităţile Fundaţiei LERIS se desfășoară pe două direcţii principale: activităţi cu scop 
educativ și activităţi de sprijinire materială și financiară, dar cele mai multe din activităţi îmbină 
cele două direcţii. Toate activităţile se desfășoară în parteneriat cu această școală de prestigiu, 
Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”. Activităţile educative vizează: premierea elevilor olimpici, 
organizarea concursurilor LERIS pentru admiterea în clasa a V-a, fizică clasa a VI-a și limba 
română la clasele de gimnaziu, oferirea de burse de merit pentru elevi cu rezultate foarte bune la 
învăţătură, dezvoltarea bazei materiale a școlii noastre, dar și a 
altor instituţii. În anul 2002, s-a înfiinţat în cadrul Fundaţiei, 
editura cu același nume, LERIS. Scopul acesteia este de a susţine 
apariţia lucrărilor profesorilor sau ale elevilor, în special de la 
Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”. 

Fundaţia LERIS a desfășurat activităţi de sprijinire 
materială sau financiară a elevilor cu situaţie socială dificilă 
prin acordarea de burse, a personalului nedidactic prin oferirea 
de ajutoare sub formă de bani sau produse, a oferit produse 
cadou cu ocazia sărbătorilor tuturor angajaţilor colegiului și 
pensionarilor foști angajaţi, a organizat o campanie de donare 
fonduri pentru persoane infectate cu HIV, a organizat activităţi 
prin care elevi ai colegiului au cunoscut copii cu autism și au 
învăţat să comunice cu aceștia, a sprijinit financiar profesori și 
personal Tesa angajat al CNER, aflaţi în situaţii foarte dificile 

PArtENErI ÎN EDucAțIE
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(boli, decese în familie). În perioade cu inundaţii 
Fundaţia LERIS a organizat campanii importante 
pentru ajutorarea sătenilor din comuna Nănești, 
judeţul Vrancea și din comuna Răchiteni, judeţul 
Iași cu alimente, mobilier, pături, lenjerie de pat, 
perdele, îmbrăcăminte, încălţăminte și bani. 
Instituţii sprijinite de Fundaţia LERIS: Centrul de 
Plasament C.A. Rosetti, Spitalul Sculeni – Secţia 
exterioară a Spitalului Sf. Spiridon Iași, Spitalul de 
Psihiatrie Socola, Liceul Miroslava, Școala Valea 
Adâncă – Miroslava, Școala Slobozia – Sireţel, 
Școala Rusenii Vechi – Holboca, Școala Dumbrava 
– Ciurea, Școala Prisăcani, Școala Horlești - Rediu, 
Școala „Carmen Sylva” nr. 8, Iași, Școala nr. 5, Iași, Centrul de recuperare a persoanelor cu handicap 
psihomotor Huși, Spitalul Sf. Spiridon – Clinica maxilo-faciale, ISJ Iași, Poliţia Municipiului Iași, 
Policlinica Mitropoliei Iași (AMFOR), UTI „Gh.Asachi” Facultatea de chimie, SOMACO Iași, 
Casa Guliver, Primăria Popești, Școala coordonatoare Holboca, Tabăra Ciric, Școala Erbiceni, 
Liceul de artă „Octav Băncilă”, Iași, Parohia Runcu – Ţibana, Școala Sireţel, Grădiniţa nr.16 Iași, 
Școala „Petru Poni”, Centrul de plasament Popricani, Romline Pașcani SA au primit calculatoare, 
mobilier, îmbrăcăminte, aparatură medicală, unelte agricole, articole de igienă, jucării, vase de 
bucătărie, televizoare, aparate video, paturi cu saltele, cărţi, rechizite, echipamente sportive, 
cadouri de Crăciun. CNER a primit cca. 80 calculatoare, table pentru sălile de clase, mobilier, 
inclusiv bănci școlare, dotări pentru laboratoare, rechizite pentru elevi și secretariat, jucării pentru 
elevii din clasele mici și altele.

Fundaţia LERIS a accesat bani de la Fondul Social Europen ca solicitant în Proiectul 
Training Orientat spre Practică prin Firma Simulată/de Exerciţiu, TOPFSE. Proiectul a avut ca 
obiectiv general facilitarea tranziţiei de la școală la viaţa activă și creșterea șanselor de ocupare a 
viitorilor absolvenţi, prin firma de exerciţiu și activităţi de evaluare și consiliere vocaţională. În 
cadrul proiectului prin programul de evaluare și consiliere vocaţională, precum și prin activităţile 
specifice firmei de exerciţiu, elevii beneficiari au identificat zonele optime de dezvoltare profesională 
și au dobândit competenţe de bază în domeniul activităţilor comerciale, financiar-contabile, de 
resurse umane și juridice, al relaţiilor de la locul de muncă, al lucrului în echipă.

Managerul proiectului a fost Seryl Talpalaru. 
În calitate de partener, Fundaţia LERIS 

a implementat două proiecte transfrontaliere: 
proiectul The Internet: E-friend or E-enemy? IFE, 
care a avut ca obiectiv general creșterea gradului 
de cooperare transfrontalieră în vederea 
informării tinerilor și publicului, în general, cu 
scopul de a conștientiza avantajele și pericolele 
implicate în utilizarea internetului și proiectul 
CrossLife – SkillsNET care a avut ca obiectiv 
general consolidarea cooperării în rândul 
tinerilor din zona transfrontalieră România - 
Republica Moldova - Ucraina prin activităţi 
comune, în vederea dezvoltării deprinderilor de 
viaţă independente prin programe de formare 
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pentru copii și tineri.
Coordonatorii proiectului au fost Seryl 

Talpalaru și Lorena Irimia.
Parteneriatul cu Școala Dorobanţi, comuna 
Aroneanu a luat fiinţă sub genericul „Dăruiesc, 
dăruiești, dăruim”. Obiectivele proiectului, ce vizează 
ambele parţi implicate, sunt sprijinirea școlilor din 
mediul rural, a elevilor ambelor instituţii în procesul 
educaţional, întărirea cooperarii dintre școli din 
mediul urban și rural. Pe lângă acestea, s-a avut în 
vedere și responzabilizarea elevilor CNER, spijinirea 
elevilor Școlii Dorobanţi, încurajarea spiritului de 
voluntariat și de ajutorare a comunităţilor rurale 

defavorizate, întărind spiritul social al elevilor și sensibilizâdu-i asupra problemelor actuale.
Coordonatorii proiectului au fost Seryl Talpalaru și Daniela Ilucă.

Proiectul Tineret în Acţiune, Măsura 4.3 Formare și reţele ale celor activi în domeniul tinere-
tului și organizaţiilor de tineret Empowerment in the Work with Girls (Creșterea încrederii în sine a 
tinerelor) și Proiectul Erasmus+, Domeniul Tineretului: Empowerment in the Work with Girls.

Obiectivele principale ale celor două formări au fost  : creșterea încrederii în sine ale 
participantelor, însușirea de instrumente de lucru și folosirea acestora în contexte de educaţie 
formală, non-formală și informală.

 Proiectele au fost implementate cu organizaţii non guvernamentale din Germania, Polonia, 
Turcia și România, iar activităţile s-au desfășurat în localitatea Bielefeld din Germania.
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 Coordonator proiect din partea Fundaţiei a fost Mihaela Gotcu.
 În toţi anii de la înfiinţare Fundaţia LERIS s-a implicat prin membrii săi în activităţi mul-
tiple prin care a răspuns solicitărilor. Dintre membrii actuali ai fundaţiei fac parte și se implică 
activ în desfășurarea acţiunilor, majoritatea profesorilor școlii, absolvenţi CNER din diverse ge-
neraţii, părinţi ai elevilor.

(Lidia Bosînceanu)

Asociația ADolcErIs

Înființată în anul 2003 cu scopul 
susținerii intereselor de formare ale elevilor 
Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași, 
Asociația ADOLCERIS reprezintă o structură de 
tineret care deruleză proiecte locale, regionale, 
naționale și internaționale inițiate de elevi.

Asociația promovează cu prioritate acțiu-
nile de voluntariat și de încurajare a spiritului civ-
ic în rândul elevilor, dezvoltă parteneriate interne 
și externe, stimulând afirmarea personalității ele-
vilor în proiecte ce implică inițiativa, creativitatea, 
talentele personale și munca de echipă.

Un loc important între activitățile aso-
ciației este deținut de activitățile de voluntariat. Pentru tinerii participanți, astfel de activități 
sunt motivante pentru afirmarea talentului artistic, în dobândirea unor noi abilități și în a-și 
defini traiectoria profesională, reprezentând, înainte de toate, o modalitate de sensibilizare a 
tinerilor faţă de problemele unor categorii vulnerabile din societate. „Mărțișoare pentru viață” 
(2012), proiect organizat cu sprijinul Organizației Crucea Roșie, filiala Iași, „Chirița în oglinda 

timpului” (2013), „Puțin pentru tine, mult pentru alții” 
(2012-2014) sunt doar câteva din aceste acțiuni.

Unul dintre proiectele organizate prin Asociația 
ADOLCERIS, care prezintă continuitate de la un an la 
altul, este Eco-Art (2010-2014), derulat în colaborare cu 
Clubul Biomania. Proiectul susține formarea unor valo-
ri specifice educației ecologice, îmbinând spiritul civic și 
creativitatea cu afirmarea talentelor artistice ale elevilor 
participanți.

Multe dintre proiectele derulate urmăresc preve-
nirea unor comportamente de risc pentru sănătatea ele-
vilor și promovarea unui stil de viață corect, prin preveni-
rea consumului de tutun, alcool și droguri de către tineri 
şi explicarea efectelor nocive şi iremediabile pe care aces-
tea le produc. Printre proiectele apreciate de elevi s-au 
numărat și „Enjoy Your Life” (2012) și „De azi nu mai 
fumăm!” (2011), în cadrul cărora au avut loc vizionări de 
filme, dezbateri, discuții cu invitați, organizarea unor ex-
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poziții de fotografii.
Proiectul educaţional „Bandabeat: Find your band, feel 

the beat!” (2012-2013), finanțat de Youth Bank, a fost o inițiativă 
a cinci liceeni reprezentând ADOLCERIS, sprijiniți de un grup de 
artiști ieșeni. Proiectul Bandabeat s-a adresat liceenilor pasion-
aţi de muzică, propunându-și să le susţină și să le dezvolte pasi-
unea. Gândit ca o mişcare de susţinere a tinerilor muzicieni ieşe-
ni, proiectul a oferit oportunitatea unor lecții individuale cu un 
profesor de specialitate, precum și activarea într-un grup muzical 
susținut de un mentor cu experiență în domeniu. Descoperirea 
talentelor artistice în rândul elevilor școlii a constituit preocuparea 
și a altor proiecte susținute de ADOLCERIS, precum „Acordurile 
Toamnei” și „Folk în curtea școlii”.

(Mădălina Bunduc)

A.P.c.N.E.r.

Asociaţia Părinţilor din Colegiul National „Emil Racoviță” Iași (A.P.C.N.E.R) a fost con-
stituită în anul 2005, fiind o asociație civilă, fără scop lucrativ, independentă și cu personalitate 
juridică. Scopul A.P.C.N.E.R. este să promoveze imaginea Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” 
ca unitate reprezentativă a învăţământului, să dezvolte interesul familiei şi al elevilor pentru 
acest liceu și să contribuie alături de Consiliul de Administraţie la dezvoltarea valorilor umane. 

Educaţia copiilor este scopul comun al familiei şi al şcolii, care poate fi realizat eficient 
doar printr-o relaţie de parteneriat; acest parteneriat dintre şcoală şi familie este fundamental 
pentru buna funcţionare a sistemului educaţional şi succesul şcolar al tinerilor. 

Principalele obiective ale Asociaţiei Părinţilor din Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” 
Iaşi sunt: susţinerea financiară în vederea modernizării bazei didactice a Colegiului, implicarea 
în creşterea calitativă a procesului instructiv – educativ, urmărind ca rezultatele obţinute de 
elevi să asigure finalitatea specifică fiecărui ciclu de învăţământ şi continuarea tradiţiilor pres-
tigioase ale Colegiului Naţional „Emil 
Racoviţă” Iaşi. Informarea şi motivar-
ea părinţilor în vederea pregătirii psi-
ho-pedagogice pentru o mai bună cu-
noaştere a copilului cât şi preocuparea 
pentru orientarea şcolară şi profesion-
ală a elevilor colegiului fac parte, de 
asemenea, din obiectivele pe care şi le 
propune A.P.C.N.E.R.. 

Pentru asigurarea unui mediu 
sănătos elevilor şi personalului şcolii 
și pentru o bună desfășurare a activ-
ității de învățământ, prin contribuţia 
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Asociaţiei Părinţilor este posibilă asigurarea pazei elevilor, menţinerea bazei materiale a şcolii 
prin donaţii de materiale pentru întreţinere şi reparații curente, medicamente pentru cabinetul 
medical al şcolii, obiecte de inventar ce constau în mobilier, materiale sportive, cărţi pentru 
bibliotecă. Asociaţia se implică în organizarea şi susţinerea materială şi financiară a unor mani-
festări cu caracter festiv ale Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”: Gala Olimpicilor, Arc en Ciel, 
acordând premii pentru elevii olimpici, cât şi premiile de sfârșit de an școlar. Asociația Părinți-
lor gestionează contractul cu firma ce asigură catalogul școlar electronic (sistemul interactiv de 
management școlar) şi contractul cu firma care confecționează uniformele pentru elevii școlii. 
Nu în ultimul rând, Asociaţia Părinţilor sprijină şi proiectele Consiliului Elevilor, unul dintre 
acestea fiind proiectul „Împreună în curtea școlii”, care urmăreşte amenajarea unui spaţiu verde 
în jurul şcolii.

În cursul anului acestui an şcolar, 2014-2015, A.P.C.N.E.R. veghează la ieşirea de pe 
băncile şcolii a celei de-a zecea promoţii de la înfiinţarea Asociaţiei. Cu acest prilej, ne gândim 
la viitor şi ne propunem să fim mai creativi, mai productivi şi mai utili şcolii. 

(Lidia Gaiginschi)

clubul seniorilor

 În ecuaţia liceului ajuns la vârsta Semi-centenarului, se înscrie şi prezenţa unei grupări 
de foşti profesori ai şcolii, cunoscută sub genericul Clubul Seniorilor. 
 Iniţiativa aparţine foştilor directori ai şcolii Vasile Vasilache (Preşedinte) şi Gheorghe 
Dohotariu (Vicepreşedinte) şi din 2007, anul înfiinţării, în fiecare marţi (a treia din lună), la 
orele 17 (Fix!), răspund prezent cam 15-20 de profesori din cei 30 înscrişi. 
 La data fixată, singuri sau în grup, aceştia se îndreaptă, ca altădată, spre şcoala care-i 
întâmpină cu uşile larg deschise, sub auspiciile conducerii (vechi sau noi) şi simpatia colegilor 
mai tineri. 
 Dorul de şcoală şi de colegi crează o atmosferă relaxantă, în care emoţia revederii se 
suprapune cu informaţii de înaltă ţinută intelectuală, specifică şcolii in care ne aflăm. 
 În cadrul Clubului Seniorilor s-au desfăşurat activităţi diverse, în sistem interdisciplinar, 
cu teme specifice catedrelor din care provin profesorii. De fiecare dată se vehiculează concepte şi 
idei, informaţii care depăşesc limitele colocviale, tranformând întâlnirile într-o adevărată stare 

de spirit, pe care multe cadre didac-
tice din oraşul Iaşi şi chiar din ţară şi-
ar dori-o. 
 Atractive, solicitante şi apreciate 
au fost activităţile cu caracter literar 
şi artistic, responsabilitatea revenind, 
în mod firesc, profesorilor de specia- 
litate: A. Dăscălescu, A. Rugină, Gh. 
Gheorghiţă, Gh. Dohotariu şi, până 
nu demult, Margareta Husar. Astfel, 
lunile ianuarie şi iunie au fost dedi-
cate reîntâlnirii cu personalitatea lui 
Mihai Eminescu: Eminescu şi contem-
poranii săi, Corespondenţa dintre Emi-
nescu şi Veronica Micle, Reprezentarea 
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lui Eminescu în artă – pictură şi sculptură, ş.a. Evocările au fost mult mai numeroase, atât din lit-
eratura şi cultura română cât şi din cea universală, ele fiind însoţite de recenzii, lecturi, recitări, 
expoziţii de fotografii, de carte, etc. 
 Cu ocazia Sărbătorilor tradiţionale sau religioase, profesorul Gh. Gheorghiţă îşi sur-
prinde întotdeauna colegii cu prezentările sale: recită, cântă, interpretează, comentează, aşa 
încât obiceiurile şi folclorul românesc încântă şi pătrund în sufletul celor prezenţi. Mai nou, 
profesorul şi-a lansat în Clubul Seniorilor ultimul volum de versuri „Rătăcit printre amintiri”, 
oferindu-le şi colegilor câte un exemplar. 
 Momente interesante aparţin profesorului Minel Marcu, care ne aduce la cunoștință 
noutăţi editoriale, eseuri, informaţii şi concepte ideologice noi, stimulându-ne interesul pentru 
lectură de calitate, aşa cum o fac şi colegii de fizică, chimie, biologie sau geografiesau istorie. 

Datorită bunei organizări a mentorului Vasile Vasilache, la mare cinste stau aniversările 
colegilor, menite să creeze o atmosferă caldă, familială. De asemenea, luna februarie este dedi-
cată comemorării celor dispăruţi, păstrându-se obiceiurile ortodoxe, într-o ţinută de smerenie 
creştinească. La fel, dintr-un sentiment de compasiune pentru colegii aflaţi în dificultate materi-
ală, membrii clubului nostru găsesc modalitatea de a intervenii cu discreţie şi decenţă. 
 În fine, dar nu în ultimul rând, Clubul Seniorilor are onoarea de a-şi face simţită prezenţa 
la aproape toate acţiunile şcolii, începând cu Deschiderea festivă, continuând cu Zilele Şcolii şi 
alte evenimente, şi încheind cu inedita întrunire de la sfârşitul anului şcolar. În felul acesta,  
problemele liceului devin şi ale noastre, atenţionaţi fiind chiar de la intrarea în şcoală cand 
figurile olimpicilor ne privesc dintr-un monitor şi reusind să ne facă să respirăm încă prin re-
zultatele elevilor şi profesorilor actuali. Suntem mândri că şcoala îşi păstreză prestigiul şi per-
formanţele, de care generaţia noastră nu-i străină. Suntem mândri de a fi fost dascălii unor elevi 
deveniţi astăzi specialişti în toate domeniile şi pe toate meridianele. 
 La rândul nostru, datorăm mulţumiri şcolii pentru că ne consideră parte integrantă a 
unui tot numit Colegiul National „Emil Racoviță” Iaşi, care-şi sărbătoreşte semi-centenarul. La 
Mulţi Ani! 

În numele seniorilor, 

Anica Rugină

cDAIs

Istoria dezbaterilor academice în România este legată de istoria Colegiului Naţional „Emil 
Racoviţă” Iaşi, prin numele profesorului Viorel Murariu, unul dintre primii mentori ai mişcării 
de dezbateri din ţară, membru fondator al Asociaţiei Române de Dezbateri, Oratorie şi Retorică 
(ARDOR) şi al Clubului de Dezbateri Academice Iaşi (CDAIS). CDAIS se adresează elevilor şi 
studenţilor şi le oferă acestora un cadru de instruire şi exersare a abilităţilor de argumentare, 
oratorie şi retorică.

Înființat formal ca ONG în 2006, CDAIS are o vechime de fapt comparabilă cu a 
celorlalte programe de dezbateri din țară. Reunind elevi din mai multe licee ieșene și profitând 
de fiecare ocazie pentru a aduce dezbaterile în spațiul public, CDAIS s-a remarcat în ultimii 
ani atât printr-o prezență activă la competiții regionale, naționale și internaționale, cât și 
prin implicarea ca inițiator sau partener în proiecte locale. Începând cu anul trecut CDAIS 
promovează dezbaterile și în rândul studenților și chiar a organizat una din primele competiții 
pentru studenți din România.



MONOGRAFIE - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”

48

În viziunea noastră o societate trebuie sa fie constituită din cetățeni capabili să 
argumenteze și capabili să reacționeze la ce se întâmpla în jurul lor.

Printre obiectivele clubului se numără dezvoltarea simțului critic, a culturii generale și a 
abilitaților de public speaking pentru membrii clubului, răspândirea fenomenului de dezbateri 
în rândul câtor mai mulți elevi și studenți, obținerea performantei in dezbateri prin participarea 
la competiții sau crearea unor competiții.

Clubul organizează în fiecare săptămână întâlniri de debate sau de training-uri de 
argumentare.  Printre proiecte se 
numără competiții regionale de 
dezbateri (de începători sau avansați, 
seria de competiții CDAIS Open), 
competiții naționale (EDIT, Iași BP 
Open – competiție pentru studenți). 
De asemenea CDAIS este un important 
partener în programul pentru 
studenți Closer2Oxford, enciclopedia 
online Debate Wiki și în proiecte 
internaționarle (proiectul pentru 
elevi și studenți Debate@Europe). 
În ceea ce privește publicul larg, 
CDAIS organizează diverse dezbateri 
demonstrative sau workshop-uri în 
cadrul evenimentelor academice.

Ștefana Nazare
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Directori
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 Primul director al școlii, considerat pe bună dreptate, ctitorul acestei unități de 
prestigiu, s-a născut la 7 ianuarie 1927, în orașul Roman. După terminarea studiilor pri-
mare, a urmat în perioada 1938-1946, cursurile gimnaziale și liceale la Liceul „Roman 
Vodă” din orașul natal. După susținerea examenului de bacalaureat se înscrie și urmează 
Facultatea de Geografie-Geologie din cadrul Universității „Alexandru I. Cuza” din Iași. 
La terminarea facultății este repartizat la Școala Generală din Poenari, din fostul raion 
Negrești, unde va activa vreme de doi ani, după care este numit director la Școala din 
Dagâța, pentru un an (1952-1953).
 Datorită calităților sale manageriale în intervalul 1953 – 1957 va ocupa funcția 
de inspector școlar general, pe lângă Direcția de Învățământ a fostei Regiuni Iași, iar din 
1959 până în 1964 va fi director adjunct în cadrul actualului Colegiu Național „Costache 
Negruzzi”.
 În 1964, ca urmare a unei îndelungate experiențe în domeniul managementului, 
i se propune de către inspectorul școlar general, Vasile Mitrofan, cu care alcătuise în 
perioada 1962-1964 tandemul managerial la Liceul Internat „Costache Negruzzi”, să pre-
ia conducerea nou înființatului liceu, Școala medie nr. 9, din Podu Roș. Deși inițial a re-
fuzat, în cele din urmă, după ce i s-a promis sprijinul în vederea constituirii colectivului 
didactic, a dotării școlii ș.a., a acceptat. În următorii câțiva ani după inaugarare, datorită 
unui management performant liceul cunoaște o ascensiune rapidă. Ca o recunoaștere 
a meritelor sale, în 1971, prin Decretul nr. 219 al Consiliului de Stat i se acordă Meda-
lia Muncii. Pe lângă preocupările permanente vizând buna organizare, dotarea școlii cu 
toate cele necesare bunei desfășurări a procesului didactic, profesorul și directorul Ion 
Agachi era permanent preocupat de înnoirea tehnologiei didactice, de modernizarea 
metodelor de învățare – predare. În acest sens în 1970 liceul devine școala experimentală 
pe lângă Institutul de Științe Pedagogice București. Implicarea directă în această cerce-
tare i-a dat prilejul să elaboreze (în colaborare) studiul Coordonate psiho-pedagogice ale 
modernizării tehnologiei didactice la clasele liceale terminale publicat în numărul din 
noiembrie, 1972, al revistei „Materiale de informare metodico – științifică”.

 Chiar și atunci când nu a îndeplinit funcția de director era un adevărat 
spiritus rector, fiind consultat permanent în problemele majore ale școlii.

IoN AgAcHI
Director: 1964-1976, 1984-1987
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Mărturii despre Ion Agachi:

„Experienţa, dibăcia și tactul primului director, prof. Ion Agachi, în selectarea cadre-
lor didactice (ca fost inspector general, cunoștea foarte bine profesorii din oraș și condiţia 
de a accepta postul de director a fost să își poată alege colaboratorii). A pledat permanent 
pentru disciplina cadrelor didactice, a personalului administrativ și a elevilor și s-a îngrijit 
mereu de sporirea bazei materiale pentru promovarea noii tehnologii didactice. A fost sin-
gurul director din Iași care a acceptat ca unitatea să devină școală experimentală a Institu-
tului de Știinţe Pedagogice – filiala Iași. A fost un bun gospodar; ţinea la aspectul frumos, 
curat și plăcut al sălilor de clasă, la o curte și la o grădină pline de verdeaţă. Cancelaria era 
nu numai primitoare, dar avea și o atmosferă relaxantă de lucru.” (Prof. Valeriu Vasilache, 
fost director)

    „După 38 de ani petrecuți în acest liceu, pot să afirm, fără teama de a greși, că ascensiu-
nea liceului, prestigiul acestuia, coeziunea și forța colectivului, ordinea și disciplina se dato-
rează primului director, Ion Agachi. Dacă astăzi unele dintre metodele și practicile utilizate 
atunci pot fi socotite desuete sau puse sub semnul întrebării, ele au avut un rol important la 
început, în transformarea unui liceu înființat de numai câțiva ani în cea mai bună unitate 
de profil din județ, la jumătatea anilor 70 și în anii 80 ai secolului XX. A știut să pună în va-
loare capitalul cel mai de preț al unei școli: oamenii.” (Prof. dr. Liviu Burlec, fost director)

„Prima întâlnire cu directorul Ion Agachi, pe care-l consider ctitorul școlii, se anunța 
emoționantă. Era sever și gospodăros. Își alesese cu grijă colectivul de profesori, știind ce 
putea cere fiecăruia dintre noi. A știut și s-a străduit să creeze condiții de muncă atât pen-
tru profesori, cât și pentru elevi.” (Prof. Viorica Damian)

    „Atmosfera de muncă disciplinată, conștientă și pasionată, ce domnea în cancelaria 
și în clasele Liceului „Emil Racoviță”, ne-a unit pe toți profesorii în jurul înțeleptului și 
vrednicului nostru director I. Agachi, neîntrecut pedagog, apoi în jurul succesorului său, 
profesorul de fizică Valeriu Vasilache, ca pe o adevărată familie spirituală strâns unită și 
solidară, în efortul generos de cucerire a minților și inimilor elevilor noștri, spre a-i face apți 
să-și însușească cu drag și trăinicie cunoștințele predate și deprinderile frumoase.” (Prof. 
Gheorghe Condurache)



MONOGRAFIE - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”

52

 S-a născut la 5 august 1935 în satul Valea Grecului, com. Duda–Epureni, jud. Vas-
lui. Urmează cursurile învăţământului primar în satul natal, în perioada 1942–1946. 
După mai multe peripeții din cauza originii sociale, ajunge elev la Școala Tehnică Vitico-
lă din Huși pe care o absolvă în anul 1953 ca tehnician viticol.
 În anul următor, dă examen și este admis la Facultatea de Matematică și Fizică a 
Universităţii Al. I. Cuza din Iași.
 După terminarea facultăţii, 1958, este repartizat ca profesor de fizică la Liceul 
„Cuza Vodă” din Huși, unde activează până în anul 1967. Aici duce o activitate de în-
viorare a predării fizicii, stimulând elevii talentaţi prin activităţi știinţifice, rezolvări de 
probleme, lucrări de laborator, participări la olimpiadele școlare.
  În anul 1967 se transferă la Liceul „Emil Racoviţă” din Iași.  La noul loc de 
muncă, predă alături de prof. Schwartz Rellu, la clasele speciale de fizică, cu care obţine 
și primele rezultate remarcabile, printre care și o medalie la olimpiada internaţională 
de fizică de la Moscova, în 1970. La aceasta se adaugă numeroase premii și menţiuni la 
fazele naţionale la concursurile de fizică.
 În cadrul liceului, primește și alte însărcinări: responsabil sindical - 1969, secretar 
de partid - 1970, director adjunct - 1971, director - 1974. În această ultimă funcţie a ac-
tivat în perioada 1974–1982 și apoi 1990–1998.
 Ca profesor de fizică s-a ocupat de buna pregătire a elevilor, de sporirea bazei 
materiale a laboratorului, de introducere de noi tehnologii didactice.
 Își trece cu succes toate gradele didactice: definitivat - 1962, gradul II - 1969, gra-
dul I - 1974.
 Împreună cu un colectiv de cadre didactice universitare elaborează manualul 
„Electronica” pentru clasele de fizică.
 Colaborează la reviste de specialitate cu articole și probleme de fizică.
 Odată cu participarea la revistele de specialitate pe plan naţional, a editat în ca-
drul liceului revista „EVRIKA” cu participarea profesorilor de fizică din școală. Au cola-
borat și profesori de la alte licee, precum și cadre universitare.
 Împreună cu un cadru didactic universitar realizează invenţia brevetată „Instala-
ţie energetică neconvenţională multisursă”, care a participat la diferite saloane și expoziţii 
de inventivă, obţinând mai multe medalii printre care: Medalia de aur la Salonul de in-
ventică (Sevastopol, 2007), Medalia de aur la Salonul de inventică (Moscova, 2008).
 Susţine, colaborează și iniţiază diferite activităţi cu caracter didactic, cultural-ar-
tistice sau sportive. Iniţiază editarea pliantului „Absolvent” care înlocuiește greoaiele pa-

vAlErIu vAsIlAcHE
Director: 1974-1982, 1990-1998
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nouri ale absolvenţilor.
De asemeni, susţine editarea și tipărirea revistei școlare „Primi Pași”. Participă la realiza-
rea și tipărirea a două lucrări rezultate din experimentul realizat împreună cu Institutul 
de Știinţe Pedagogice filiala Iași: „Înnoirea tehnologiei didactice în treapta a doua de 
liceu” (1974) și „Încercări de înnoire a tehnologiei didactice” (1978).
 Împreună cu cercetătoarea Ana Stoica, experimentează și în final elaborează lu-
crarea privind dezvoltarea creativităţii la elevi prin predarea fizicii.
 A iniţiat împreună cu Casa Sindicatelor manifestarea „Azi Casa e a noastră” unde 
periodic grupe de clase prezentau spectacole artistice.
 A încurajat activitatea corului liceului condus de prof. Zeman Georgeta care a 
culminat cu obţinerea premiului I la Festivalul Naţional Cântarea României în anul 1981. 
 Participă la consfătuiri și cursuri de perfecţionare.
 Face parte din comisiile de propuneri pentru subiecte la concursuri și de corecta-
re a lucrărilor.
 Participă la activităţile metodice din școală și la nivel de judeţ, fiind profesor me-
todist al Inspectoratului Școlar și al Casei Corpului Didactic, efectuând numeroase in-
specţii curente și de obţinere a gradelor didactice.
 Ca profesor diriginte a realizat schimburi de experienţă cu clasele speciale de fizi-
că cu alte licee din ţară (Cluj, Timișoara, Galaţi, Sibiu etc.).
 Ca director a stimulat și alte schimburi cu școli din municipiul Iași, precum și din 
alte orașe. 
 După anul 1990 au fost posibile și primele schimburi cu școli din străinătate 
(Franţa - două licee din orașul Rouen; Republica Moldova - Liceul „Dante Alighieri” din 
Chișinău).
 S-au făcut eforturi permanente pentru sporirea și îmbunătăţirea bazei materiale a 
școlii: sera didactică, sala de sport, gardul de împrejmuire a curţii școlii, șarpanta pentru 
clădirea liceului, modificarea holului de la intrare, mobilier de concepţie proprie pentru 
laboratorul de fizică, laboratorul de limbi străine, dotarea primul laborator de informati-
că ș.a.
 După ieșirea la pensie, a organizat Clubul Seniorilor din Colegiul Naţional „Emil 
Racoviţă” Iași, fiind ales să conducă activitatea acestui colectiv.
 De asemeni, a continuat să predea la Centrul de Excelenţă pentru elevii dotaţi și 
receptivi în însușirea cunoștinţelor de fizică.
 Activitatea profesională și social-culturală a fost recunoscută prin diplome de ex-
celenţă, diplome de onoare, distincţii și gradaţii de merit către: Colegiul Naţional „Emil 
Racoviţă” Iași, Colegiul „Cuza Vodă” Huși, Colegiul „Dimitrie Cantemir” Huși, Inspec-
toratul Școlar Judeţean Iași, Primăria Iași, Ministerul Educaţiei („Profesor evidenţiat” 
- 1970).
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 Unul dintre cei mai longevivi profesori ai școlii și ultimul „director comunist”, 
cum îi place lui să spună. S-a născut la 24 martie 1948, în satul Lozna, comuna Dersca, 
jud Botoșani. Clasele primare și cele gimnaziale le face în localitatea natală, după care 
urmează clasele liceale la renumitul liceu „Grigore Ghica Vodă” din Dorohoi, pe care-l 
absolvă în 1966. În același an, dă un examen dificil în urma căruia este admis la Faculta-
tea de Fizică, din cadrul Universității „Alexandru I. Cuza” din Iași. Chiar după absolvire, 
are șansa să fie repartizat la Liceul „Emil Racoviță”, aflat în plină ascensiune, și aici va 
rămâne vreme de 41 de ani pâna la pensionarea din 2012. Aici va dobândi toate gradele 
didactice, remarcându-se ca unul dintre cei mai buni profesori de fizică din județ. La 
sfârșitul anului 1978, obține, prin concurs, postul de asistent universitar în cadrul Uni-
versității Tehnice „Gheorghe Asachi”, dar după două- trei luni constată că nu se poate 
acomoda și revine la liceu. Aici, ca profesor va obține consacrarea definitivă, ca urmare 
a rezultatelor foarte bune obținute de elevii pregătiți de el la examenele: de treapta a II-a, 
bacalaureat, admitere în învățământul superior, dar mai ales la Olimpiadele de Fizică, 
supralicitate de regimurile comuniste, ca formă de a demonstra că și în societățile to-
talitare, există competiție, concurență ș.a. Doi dintre elevi pregătiți de acesta cuceresc 
medalii la Olimpiadele Internaționale de Fizică: Marius Goldenberg, în 1983, medalia de 
argint la București, și Cătălin Ionuț Mălureanu, în 1985, medalia de bronz, la Portoroz 
(în fosta Iugoslavie) și în 1987, medalia de aur, la Jena în Germania. Activitatea didactică 
este dublată de cea în domeniul cercetării și inovării didactice, rezultatele fiind publicate 
în revistele de specialitate: „Revista de fizică și chimie”, ”Evrika” ș.a. 
 Rezultate obținute ca profesor determină pe diriguitorii învățământului de la ni-
vel județean să-i ofere posibiltatea să confirme ca director și inspector școlar. Între anii 
1887-1990 îndeplinește funcția de director. De mandatul său se leagă o amplă acțiune 
de modernizare a școlii prin lambrisarea sălilor de clasă, a laboratoarelor și a holurilor. 
Tot în timpul directoratului său, în noiembrie 1989, un comitet de organizare condus de 
profesorul Liviu Burlec, a organizat o memorabilă manifestare cu ocazia sărbătoriri a 25 
de ani de existență a liceului. Atunci a apărut momografia liceului, s-au întâlnit pentru 
prima dată șefii de promoție, s-a inaugurat manifestarea Arc peste timp, care reunea pro-
fesorii de ieri și de azi ai școlii. În perioada tulbure care a urmat prăbușirii regimului to-
talitar, când peste tot se produceau schimbări, nici liceul n-a fost ocolit de aceste tendin-
țe, așa că profesorul Florin Anton s-a retras din funcție. Ulterior, între anii 1998-2002, a 
îndeplinit cu succes funcția de inspector școlar de fizică. Ieșirea la pensie din 2012, a lăsat 
în memoria colectivă a școlii  un foarte bun profesor și un om cu alese însușiri morale. 

florIN ANtoN
Director: 1987-1990
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Activitatea științifică: 
Determinarea exponentului adiabatic la gaze prin metoda Clement-Desormes, în „Re-
vista de fizică și chimie”, nr. 8, 1980, pag. 302.
Modelul Bohr-Sommerfeld, în „Evrika”, nr. 1, 1977, pag. 18-20
Verificare legii Gay-Lussac, în „Evrika”, nr. 2, 1980, pag. 72-75
Verificarea legii Boyle-Mariotte, în „Evrika”, pag. 67-71.
Culegere de probleme de chimie și fizică, Institutul Politehnic Iași, 1988, 119 pagini (co-
laborare).
Dispozitiv didactic pentru determinarea vitezei de propagare a undelor electromagneti-
ce prin metoda Lecher, în „Simpozionul național de fizică” „Mijloacele de învățământ de 
concepție proprie” (MICP), Iași, 17-18 aprilie 1981, pag. 170-171.
Aparat pentru determinarea masei unității de de lungime a unei coarde vibrante în regim 
de undă staționară, în MICP, pag 178-179.
Utilizarea osciloscopului catodic pentru vizualizarea fenomenuui de interferență a unde-
lor sonore în aplicație la determinarea vitezei sunetului în aer și a exponentului adiabatic, 
în MICP, pag 187-188.
Aparat didactic pentru verificarea experimentală a relației lui Mayer, în MICP, pag. 201-
202.
Aparat didactic pentru determinarea sarcinii specifice a electronului, în MICP, pag 209-
210
Probleme de fizică publucate în revista „Evrika”, nr. 23-24, iulie-aug. 1992, pag. 13-22, 
nr.25, sept. 1992, pag. 22-25, nr. 26 oct. 1992, pag. 10-18, 19-24, nr. 27 nov. 1992, pag. 
9-14, nr. 28 dec. 1992, pag. 10-16, nr. 29, ian. 1993, pag. 16-23, nr. 30, febr 1993, pag. 
9-12, 17-18, nr. 32 apr. 1993, pag. 8-13, nr. 39, nov 1993, pag. 16-19, nr. 43, martie 1994, 
pag 8-9, nr. 44, aprilie, 1994, pag. 11.
Probleme de fizică publicate în revista „Caiete de fizică”, nr.4, pag. 1-24, nr. 5, pag. 1-29, 
nr. 6, pag. 1-14.

Pentru activitatea didactică a fost premiat cu:
Diploma ”Gheorghe Lazăr”, clasa I,  de către Ministerul Educației Naționale
Diploma de Excelență pentru activitatea desfășurată în cadrul CEX, de către Primăria Iași
Diploma de Excelență pentru rezultate deosebite obținute la olimpiade naționale, interna-
ționale și concursuri școlare. De către Inspectoratul Școlar Județean Iași
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Întreaga carieră didactică a profesorului Liviu Burlec este legată de istoria Co-
legiului „Racoviță”. Astfel, din 1977, când a venit în școală prin repartiție ministerială 
și până în prezent a funcționat neîntrerupt în cadrul acestei instituții. S-a născut la 24 
ianuarie 1954, în localitatea Iscroni (azi cuprinsă în orașul Aninoasa), jud. Hunedoa-
ra. Școala primară și gimnazială o urmează în localitatea natală, iar liceul la Petroșani. 
Pasiunea pentru istorie i-a fost inspirată de doi profesori străluciți: Nicolae Branga (în 
gimnaziu) și Ilie Moșic (în liceu), ultimul un erudit poliglot, care însă a avut de suferit de 
pe urma convingerilor politice în anii regimului comunist. Între anii 1973-1977, urmea-
ză cursurile Facultății de Istorie, secția Istorie, din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, 
din Cluj - Napoca. Aici se formează ca profesor sub îndrumarea unor străluciți istorici, 
precum: academicienii Ștefan Pascu și Camil Mureșan, profesorii Hadrian Daicoviciu, 
Pompiliu Teodor, Francisc Pall, Nicolae Lascu, Ioan Piso, Zigmond Jako, Nicolae Edroiu, 
Vasile Vesa ș.a. 
 Repartizat în 1977 la Liceul de Științe ale Naturii „Emil Racoviță”, cum se numea 
atunci, a avut șanșa să ajungă la un liceu, considerat cel mai bun pe vremea aceea. Deși 
initial a vrut să se întoarcă în Ardeal, în cele din urmă a rămas aici, profitând de un 
mediu colegial deosebit și de colective de elevi remarcabile. Aici parcurge toate treptele 
didactice: definitivat (1980), gradul II (1985), gradul I (1990) și doctorat (2010).
 Ca profesor, s-a străduit să facă din istorie un mecanism de înțelegere a lumii în 
care trăim și nu o înșiruire de date și evenimente istorice. Având avantajul unor elevi cu 
înalt potențial intelectual și dornici de afirmare, a obținut cu aceștia remarcabile rezulta-
te la examenele naționale: capacitate (testare națională) și bacalaureat. Aceleași succese 
le-a avut de-a lungul anilor și la olimpiadele școlare, fără a supralicita importanța aces-
tora, mărturie fiind în acest sens zecile de premii și mențiuni obținute la fazele județene 
și naționale. În afară de activitatea didactică, a depus și o serioasă muncă de cercetare 
științifică, concretizată în mai multe articole și studii publicate. 

Un loc aparte l-a reprezentat activitatea sa depusă în cadrul procesului de reformă 
curriculară. Ca membru în Grupul de lucru la disciplina istorie, a avut o contribuție majoră 
la redactarea programelor de istorie pentru clasele IV-XII. Ca membru al unui alt grup de 
lucru selectat de Ministerul Educației Naționale a participat la elaborarea Regulamentului 
de organizare și desfășurare a inspecției școlare (RODIS). Un rol aparte a avut în elaborarea 
manualelor școlare elaborate după noul curriculum. Patru din manualele cu care s-a pre-
zentat la licitația organizată de minister au ieșit câștigătoare: clasa a IV-a și a VI-a (Editura 
All), clasa a IX-a (Editura Institutul European) și clasa a X-a (Editura Corint).

lIvIu burlEc
Director: 2004
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După revoluție, când s-a încercat o primenire a managementului școlar, a fost 
solicitat să participle la managementul școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean 
Iași sau al Colegiului Național „Emil Racoviță”. În cadrul Inspectoratului Școlar a par-
curs, ca într-un adevărat cursus honorum, toate treptele ierarhiei: inspector de istorie 
(1991-1997), inspector școlar general adjunct (1997-2000) și inspector școlar general 
(2000-2001). În anul 2004 a fost propus de către Consiliul de administrație al școlii să 
îndeplinescă funcția de director pe perioada detașării titularului pe un alt post. În calitate 
de manager, a căutat să aplice câteva principii pe care le-a considerat indispensabile unui 
adevărat manager: corectitudinea, cinstea, adevărul, echidistanța, punerea mai presus de 
orice a interesului instituției. A refuzat orice implicare politică, pentru a-și păstra funcția 
sau a accede la alta. Profesorul Burlec consideră că nimeni nu este de neînlocuit, dar că 
autoritatea și credibilitatea instituțiilor sunt indisolubil legate de calitățile profesionale, 
morale și manageriale ale celor care le conduc sau lucreză pentru ele.

Lucrări publicate (selecție):
Contribuţii la studiul cronicii „Plângerea mănăstirii Silvașului” în „Anuarul Institutului 
de Istorie și Arheologie” A. D. Xenopol (AIIAI), Iași 1978, XV, p. 325-333.
Zalmoxis și Gebeleizis, în „Studia Antiqua et Archaeologica”, I, Iași, 1983, p. 133-140.
Consideraţii asupra originii veciniei în Moldova, în AIIAI, Iași, XXIII/2, 1986, p. 823-834.
Constantin Mavrocordat, un promotor al despotismului luminat în Ţările Române, în „Ro-
mânii în istoria universală”, Iași, 1988, vol. III, partea I, p. 881-890.
Tradition et changement: Ionică Tăutul, în „La Revoluti-
on francaise et les Roumains. Etudes a l’occasion du bicentenai-
re publiees par Al. Zub”, Iași, Universitatea “Al. I. Cuza”, 1989 p. 311-320. 
Numele și originea ţărănimii dependente în Ţara Românească, în „Istoria ca lectură a lu-
mii”, Iași, 1994, p. 133-145.
Instituţia veciniei în Ţara Românească și Moldova, în „Studii și Articole de istorie”, LXI 
(1994).
Din nou despre autorul cronicii „Plângerea Mănăstirii Silvașului” în „Cronica” nr. 11, 
1994, p. 12-13.
Liceul „Emil Racoviță” Iași, 1964-1994, Iași, 1994, 246 p.
Istoria antică. Grecia și Orientul, Iași, 1996, p. 110.
Istoria românilor, Manual pentru clasa a IV-a, Editura All, București, 1998, 104 p. (coa-
utor)
Istorie, Manual pentru clasa a VI-a, Editura All, București, 210 p. (coauthor)
Istorie. Manual pentru clasa a IX-a, Editura Institutului European, Iași, 2000, 128 p. (coa-
utor)
Istorie. Manual pentru clasa a X-a, Editura Corint, București,1999, 128 p.
Dicționar enciclopedic școlar. Istorie, Editura Ana, Iași, 2004 (coordonator și autor)
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S-a născut la Iași în 1946. După absolvirea studiilor liceale urmează cursurile Fa-
cultății de Fizică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe care o 
absolvă în 1970. La sfârșitul studiilor universitare este repartizat profesor la Liceul Teo-
retic Bucecea, jud. Botoșani, unde va rămâne pâna în 1975, când, prin concurs, ocupă o 
catedră de fizică la Liceul „Emil Racoviță”. Aici va cunoaște adevărata consacrare profe-
sională. Ajuns aici când liceul ajunsese, într-un interval scurt, în vârful ierarhiei școlilor 
din județ, va contribui prin performanțele obținute de elevi la consolidarea și creșterea 
prestigiului școlii. Remarcabile au fost rezultatele obținute la olimpiadele de fizică, în 
intervalul 1975-2005, unde elevii pregătiți de el au obținut 115 premii și mențiuni la faza 
națională, 15 participări la loturile naționale ale României, trei premii la Olimpiadele 
Internaționale de Fizică și două premii la Olimpiada Internațională de Științe.

 Imediat după Revoluție s-a implicat în amplul proces de reformare și moderni-
zare a sistemului educațional din România, având contribuții importante la elaborarea 
programelor școlare, elaborarea unor manuale școlare sau auxiliare pentru pregătirea 
examenelor. Dintre acestea pot fi amintite:

 •1993 - Programa de fizică pentru clasele VI –XII  
• 1996 - Programa de fizică clasele VI – VIII
• 2002-2005 - Programa de fizică clasele IX – XI  
• 2003 - Programa de fizică pentru bacalaureat
• 2003 - Programa de fizică pentru titularizare în învățământ
• 2004 - Programa de fizică pentru anul de completare
• 1998 - Manual de fizică – Clasa a VI - a – Editura Teora (autori: Constantin Corega, 
Dorel Haralamb, Talpalaru Seryl)
• 1998 - Caiet de fizică – Clasa a VI – a – Editura Teora (autori: Constantin Corega, Ana 
Haralamb, Talpalaru Seryl)
• 1998 - Culegere de fizică – Clasa a VI – a – Editura Teora (autori: Constantin Corega, 
Dorel Haralamb, Talpalaru Seryl)
• 1999 - Teste de fizică – pentru bacalaureat și admitere în facultăți – Editura Polirom 
(autori:  Constantin Corega, Talpalaru Seryl)
• 1999 - Memogim – memorator pentru gimnaziu – Editura Polirom (autori: Mihaela 
Bucătaru, Doru Turbatu, Constantin Corega, Talpalaru Seryl și alții)
• 2000 - Manual de fizică – Clasa a VIII – a – Editura Teora (autori: Constantin Corega, 
Dorel Haralamb, Talpalaru Seryl)

sErYl tAlPAlAru
Director: 1998-2004, 2004-2009, 2009-2011
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• 2000 - Manual de fizică – Clasa a X – a – Editura Polirom (autori: Talpalaru Seryl, Dorel 
Haralamb, Constantin Corega, Gabriel O. Negrea, Constantin Rus)
• 2001 - Manual de fizică – Clasa a XI – a – Editura Polirom (autori: Dorel Haralamb, 
Talpalaru Seryl, Gabriel O. Negrea, Constantin Rus)
• 2001 - Caiet de fizică – Clasa a VIII – a – Editura Teora (autori: Constantin Corega, 
Dorel Haralamb, Talpalaru Seryl)
• 2002 - Electricitate și Magnetism - Teste gril Editura Polirom (autori: Talpalaru Seryl, 
Dorel Haralamb, Talpalaru Sebastian)
• 2003 - Termodinamică și Fizică Moleculară - Teste grilă, Editura Polirom (autori: Tal-
palaru Seryl, Dorel Haralamb, Talpalaru Sebastian)
• 2005 - Manual de fizică – Clasa a X – a – Editura Polirom (autori: Talpalaru Seryl, Dorel 
Haralamb, Constantin Corega, Gabriel O. Negrea, Constantin Rus)
• 2007 - Manual de fizică – Clasa a XII – a, Editura Books Unlimited Publishing (autori: 
Talpalaru Seryl, Dorel Haralamb, Constantin Corega, Gabriel O. Negrea, Constantin 
Rus)
 În același timp a îndeplinit o lungă perioadă de timp și funcții de conducere la 
nivelul școlii: director (1998-2011), inspector școlar general adjunct (ianuarie 2004 - 
august 2004) și inspector școlar general (martie 2009 – octombrie 2009). În intervalul 
în care a fost director s-a preocupat de modernizarea spațiului educațional (ambient, 
dotarea cu mobilier, calculatoare, mijloace audio-vizuale ș.a.), extinderea acestuia prin 
construirea unei anexe sau obținerea prin intermediul primăriei a unei clădiri pentru 
centrul de documentare.

A beneficiat de numeroase cursuri de formare atât prin proiecte naționale (Pro-
iectul de reformă cu sprijinul Băncii Mondiale (1995-1998), Educația 2000+(1998-2001), 
cât și europene prin Programul Arion și Leonardo da Vinci, în țări precum: Spania, Italia, 
Anglia ș.a. De-a lungul anilor a deținut și alte funcții importante: director al Centrului de 
Excelență Regional Iași -pentru Tineri Capabili de Performanță (2001- 2012), membru 
în Comisia Națională de Fizică (1983-2011), membru în Comisia Naționla a Olimpiadei 
de Fizică (1983-2011), membru al Consiliului Național pentru Curriculum (2002-2003), 
președinte al Asociației Directorilor de școli din România ADSR (zona Moldova), For-
mator al Centrului Educația 2000+ ș.a.

Pentru meritele sale profesionale și manageriale a primit mai multe distincții:

• Ordinul Național Pentru Merit în grad de Cavaler oferit de Președintele României – 
2000

• Diploma Gheorghe Lazăr Clasa I – 2006

• Diplomă de Merit - acordat de Ministerul Educației și Cercetării - 2006

• Profesor evidențiat -1984
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 S-a născut pe 5 octombrie 1956 în comuna I.C.Brătianu din judeţul Tulcea. Între 
anii 1976-1980, urmează cursurile Facultăţii de Tehnologie Chimică, secţia Chimie a In-
stitutului Politehnic din București. La terminarea facultăţii, primește repartiţie la Grupul 
Școlar „Dumitru Mangeron” din Iași, unde va funcţiona până în anul 1992. Ulterior, va fi 
profesor de chimie la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” (1992-2005), iar din 2005 până 
în prezent, la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”. Între anii 2004-2009, este inspector de 
specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar al Judeţului Iași, iar din 2008 îndeplinește, 
succesiv, funcţiile de director adjunct și director al Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”.

Prin muncă susţinută la catedră, cu seriozitate și perseverenţă, profesorul Pau-
la Gavrilescu şi-a construit o carieră didactică exemplară, care poate fi definită prin 
exigenţă profesională, rigoare ştiinţifică şi competenţă metodică. A reușit să le transmită 
și elevilor pasiunea pentru descoperirile teoretice și experimentale, îndrumându-i către 
performanţă. Astfel, anii 2007-2014 au fost marcaţi de rezultate excepţionale obţinute de 
elevi la concursurile și olimpiadele de specialitate, atât la nivel naţional, cât și internaţi-
onal, rezultate notabile fiind medalie de aur la Olimpiada de Știinţe a Uniunii Europene 
(Goteborg, 2010), medalii de argint la Olimpiada Internaţională de Știinţe pentru Juniori 
(Iran, 2012), Olimpiada de Știinţe a Uniunii Europene (Luxemburg, 2013), Olimpiada 
Internaţională de chimie Mendeleev (Moscova, 2011), medalii de bronz la Olimpiada 
Internaţională de chimie (Budapesta, 2008), Olimpiada Internaţională de chimie Men-
deleev (Minsk, 2007), Olimpiada Internaţională Ştiinţele Pământului (Italia, 2011) si 
Olimpiada Internaţională de Știinţe pentru Juniori (Africa de Sud, 2011).

Preocupările deosebite în domeniul inovării didactice s-au concretizat, de-a lun-
gul timpului, în participarea activă la simpozioane, conferinţe și proiecte naţionale și 
internaţionale, în calitatea de referent știinţific al unor manuale de chimie, de autor sau 
coautor al celor 7 cărţi publicate, dar și lucrări științifice și metodice, publicate în Analele 
Universității „Al.I.Cuza” și Analele Universității Tehnice „Gh. Asachi” Iași. Cu deplină 
competenţă știinţifică și metodică, a onorat responsabilităţi și funcţii la nivel judeţean și 
naţional, precum aceea de formator și mentor, de metodist și inspector de specialitate, 
membru în Comisia Naţională a profesorilor de chimie, în Comisia Centrală a Olimpi-
adei Naţionale de Chimie și în Corpul Naţional de experţi în management educaţional. 
Nu în ultimul rând, s-a implicat constant și activ în activităţi specifice disciplinei sau 
sistemului de învăţământ, demonstrând că este un bun specialist, un organizator și un 
animator eficient al grupurilor profesionale pe care le-a coordonat întotdeauna cu fermi-

PAulA gAvrIlEscu
Director: 2009, 2011-prezent
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tate și cu responsabilitate. A contribuit astfel la desfășurarea impecabilă a unor olimpiade 
și concursuri judeţene, interjudeţene și naţionale, a admiterii elevilor în învăţământul 
liceal și profesional de stat, a Evaluării Naţionale la nivelul judeţului Iași. Pentru activi-
tatea sa, a primit distincţii la nivel judeţean (Diploma „Gh. Asachi”, Diploma de excelenţă 
pentru susţinerea performanţei în educaţie și pentru pregătirea știinţifică de excepţie) și 
naţional (Diploma de excelenţă pentru rezultate deosebite la olimpiadele internaţionale, 
Diploma „Gh. Lazăr” – clasa I pentru preocupări deosebite în domeniul inovării didactice, 
Ordinul „Merit pentru Învăţământ” în gradul de cavaler, 2004).

În 2011, preia conducerea Colegiului „Emil Racoviţă”, după retragerea din acti-
vitate a directorului Seryl Talpalaru, asumându-și sarcina, deloc ușoară, de a menţine 
înaltul nivel de exigenţă și standardele educaţionale la care școala a ajuns prin eforturile 
reunite ale unui corp profesoral de elită și ale directorilor pe care i-a avut de-a lungul 
timpului. Încrezătoare în calităţile elevilor și ale profesorilor colegiului, se străduiește să 
creeze în școală un cadru favorabil muncii intelectuale, promovând excelenţa în educaţie 
ca valoare fundamentală. Director al Colegiului „Emil Racoviţă” în anul semicentenaru-
lui, profesorul Paula Gavrilescu transmite un gând de adâncă reverenţă pentru toţi cei 
care au marcat prin eforturile lor destinul instituţiei și privește cu încredere spre viitorul 
senin pe care generaţia prezentă îl poate construi.
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Profesori. Ipostaze umane și didactice
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August 1964. Funcționam la Liceul „C. Negruzzi”. Sunt invitat la Inspectoratul Școlar, de 
către inspectorul general de atunci, fostul meu director la Liceul Internat, până cu câteva luni în 
urmă, prof. Vasile Mitrofan.

Mi se propune postul de director la un liceu nou, undeva în cartierul Nicolina, nou 
și el pe atunci, liceu despre care nu știam încă nimic. Mi s-a părut că această propunere este 
asemănătoare unei invitații la o expediție, undeva departe, pe tărâmuri necunoscute, neîmbi-
etătoare.

Cum aș fi putut renunța la munca într-un liceu de prestigiu, situat la câțiva pași de 
locuința mea, pentru o școală care nu-mi spunea încă nimic?

Am refuzat, dar a fost zadarnic. Am pus condiții; mi-au fost acceptate, apoi și îndeplinite. 
Am înțeles că nu am de ales. Am acceptat noua muncă la o școală fără act de naștere încă, cu 
regrete după școala de care mă despărțeam fără vrerea mea, dar cu hotărârea fermă de a demon-
stra că se pot obține rezultate bune și într-un liceu ”de periferie”.

Cu gândul de a face din viitorul Liceu nr. 9 o unitate fruntașă în învățământul ieșean, 
gând împărtășit celor prezenți la deschiderea anului de învățământ la 15 septembrie 1964, am 
început activitatea singur încă. Și câte nu erau de făcut...

La 15 august se lucra încă la construcția școlii. Aripa vestică era la „roșu”, se făceau 
finisajele în interior. Eram preocupat de terminarea lucrărilor, de calitatea lor. Am început con-
stituirea viitorului colectiv didactic cu sprijinul celor două inspectorate - regional și raional, 
celor două licee apropiate, Nr. 5 și Nr. 8, cu angajarea personalului administrativ gospodăresc, 
contractarea celei mai mari părți de mobilier școlar etc.

La 1 septembrie, am făcut primul consiliu pedagogic în încăperea secretariatului, în pi-
cioare. Nu aveam încă mobilierul necesar. Ne-am întâlnir 32 de oameni, toți tineri și animați de 
bune intenții.

Au urmat două săptămâni „fierbinți”, în care am pregătit deschiderea noului an, în care 
fiecare dintre noi lucra de dimineața până seara. Problemele cele mai grele, desigur, erau legate 
de asigurarea bazei materiale.

Sosea mereu mobilierul școlar de la ILEFOR Târgu Mureș, de la întreprinderi ieșene; în 
același timp, se lucra la amenajarea și la dotarea laboratoarelor, a bibliotecilor, la înfrumusețarea 
sălilor de clasă, a holurilor.

La 15 septembrie 1964 - „Liceul Nr. 9” era cel mai modern liceu din municipiu. Aceste 
două săptămâni au călit și consolidat colectivul didactic, care s-a implicat activ în toate activi-
tățile. Ne-au fost de ajutor și unii elevi. Îmi aduc aminte de elevul Cotruță D. care locuia într-o 
casă rămasă încă în curtea școlii. Acest copil de vreo 10 ani lucra ziua alături de noi, iar noaptea 
făcea paza localului. Avea să devină, peste câțiva ani, șeful unei clase. Printre numeroasele încer-
cări în domeniul pedagogic, pe care le-am făcut de-a lungul anilor, după ce au fost constituite 
clasele speciale de fizică, la numai trei ani de la începutul activității cu elevii selecționați pe 

IoN AgAcHI
Director, profesor de geografie

1964-1987

Amintiri despre început
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bază de concurs, am constatat că se pot obține rezultate mai bune în clase omogene ca nivel de 
pregătire a elevilor. În acest scop, am constituit o clasă a V-a și o clasă a VII-a.

În noile condiții, copiii au putut evolua mai bine la învățătură, ajungând la sfârșitul anu-
lui școlar, în situația de promovare, unii elevi chiar cu medii peste 8.

Liceul s-a făcut remarcat în municipiu, de îndată, prin ordine, disciplină, curățenie și, 
treptat, prin temeinica pregătire a elevilor.

Clasele speciale de fizică și, mai târziu, și de biologie, au contribuit în largă măsură la 
ridicarea prestigiului școlii. Din aceste clase s-au ridicat primii „olimpici” cu premii internațio-
nale - Sorin Muncaș la fizică.

Sigur că aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără efortul colectiv al cadrelor didactice, 
care au înțeles că numai rezultate excepționale pot asigura posibilități mai largi de selecționare a 
elevilor, implicit de obținere a unor succese pe tărâmul muncii școlare.

Ori, pentru o școală nouă, printre multe altele care au apărut în acești ani, bunele rezul-
tate erau o condiție pentru existență.

Acum, când privesc retrospectiv drumul parcurs de această unitate școlară, consider că 
ne-am onorat angajamentul colectiv, asumat la 15 septembrie 1964.

Noi, cei de atunci, dorim ca acest angajament să anime și pe mai departe colectivul di-
dactic, ca tradiție de muncă, ordine și disciplină să dăinuie, iar prin rezultate, Liceul „Emil Ra-
coviță” să rămână în rândul fruntașilor.

Preluat din: Liceul „Emil Racoviță”, File de monografie 1964-1994, Iași, 1994, p.56-58

 Am început să lucrez la liceul „Emil Racoviţă” Iași din anul 1967 (după 9 ani de ucenicie 
la Liceul Cuza Vodă din Huși) doar la 3 ani de la înfiinţarea școlii, în anul 1964 și am funcţionat 
până în anul 2000, timp care poate fi considerat perioada de tinereţe a liceului.
 Deși nu am participat la inaugurarea școlii, pot să văd cu ochii minții o mână de profe-
sori, care abia se cunoscuseră între ei, în frunte cu directorul prof. Ioan Agachi, adunaţi în curtea 
liceului, demarând anii de trudă rodnică pe drumul de devenire a proaspătului liceu.
 Mi-am început activitatea cu sarcina principală de predare la cea de a doua clasă de fizi-
că. Aceste clase luaseră fiinţă cu un an în urmă, iar la prima clasă lucra regretatul profesor Sfart 
Rellu.
 Nu a fost deloc o muncă ușoară. Cine spune că a lucra cu elevi talentaţi este floare la ure-
che, se înșală, înseamnă că nu a lucrat niciodată în asemenea situaţii. Este într-adevăr o plăcere, 
dar, de cele mai multe ori, istovitoare. Nu ne-am plâns, deși la început nu erau nici manuale 
pentru astfel de clase. Printr-o colaborare deosebită între profesori, am depășit toate dificultăţile, 
reușind, în scurt timp, să obţinem şi rezultatele scontate.

vAlErIu vAsIlAcHE
Director, Profesor de fizică

1967-2004

Naşterea şi dezvoltarea succesului



MONOGRAFIE - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”

65

 S-au organizat și schimburi de experienţă cu clase similare din ţară (Timișoara, Cluj, 
Brașov, Galaţi, etc.). Acestea au dus și la închegarea colectivelor de elevi din aceste clase.
 S-au obţinut și primele premii din istoria liceului la concursurile naţionale și internaţi-
onale (1969 – Mancas Sorin – Brno – Cehoslovacia; 1970 – Delion Doru – Moscova – URSS). 
A fost un început bun, iar ca dovadă, până în 2014, s-au adăugat la acestea peste 60 premii la 
concursurile internaţionale și sute la cele naţionale.
 La activitatea profesională de la catedră au apărut și sarcini noi. La început au fost munca 
sindicală (1969) și de partid (1970), iar din 1971, în conducerea școlii, ca director adjunct.
 În anul 1974, s-au organizat pentru prima dată alegeri pentru funcţia de director în licee. 
Astfel, am ajuns pe lista de propuneri, aprobată de consiliul profesoral și înaintată ministerului. 
Deţineam pe această listă un loc secund, pe primul loc figurând prof. Agachi Ioan, agreat și dorit 
foarte mult de întregul colectiv didactic. Pe parcurs, s-a inclus condiţia obligatorie de existenţă 
a gradelor didactice pentru această funcţie. Fiind următorul pe listă, am ajuns director. Chiar 
dacă fusesem director adjunct trei ani, mi-a fost destul de greu să mă împac și să mă acomodez 
cu noua situaţie. Am avut mare noroc de ajutorul și de încurajarea colegilor.
 Nu numai colegii mi-au fost de un real folos; am avut parte, în toţi cei 17 ani de directo-
rat, de o colaborare deosebită a directorilor adjuncţi (Gavrilescu Rodica, Tudose Aurora, Doho-
tariu Gheorghe, Plesca Ecaterina, Luca Elena, Dăscălescu Rodica, Anghel Ioan).
 Adesea am fost întrebat cum se explică rezultatele deosebite și ascensiunea atât de rapidă 
a liceului „Emil Racoviţă”. Răspunsul mi se pare simplu: muncă asiduă, profesionalism, seriozi-
tate, dăruire și dragoste pentru școala și elevii ei.
 Au existat și nişte oportunități care au contribuit în plus la aceste realizări și voi încerca 
în continuare să mă ocup de ele.

Experienţa, dibăcia și tactul primului director, prof. Ioan Agachi, în selectarea cadrelor 
didactice (ca fost inspector general, cunoștea foarte bine profesorii din oraș și condiţia de a 
accepta postul de director a fost să își poată alege colaboratorii). A pledat permanent pentru 
disciplina cadrelor didactice, a personalului administrativ și a elevilor și s-a îngrijit mereu de 
sporirea bazei materiale pentru promovarea noii tehnologii didactice. A fost singurul director 
din Iași care a acceptat ca unitatea să devină școală experimentală a Institutului de Știinţe Peda-
gogice – filiala Iași. A fost un bun gospodar; ţinea la aspectul frumos, curat și plăcut al sălilor de 
clasă, la o curte și la o grădină pline de verdeaţă. Cancelaria era nu numai primitoare, dar avea 
și o atmosferă relaxantă de lucru.

Pentru a avea o continuitate în pregătirea elevilor, încă de la începutul existenţei liceului, 
s-au înfiinţat şi clasele gimnaziale. Aceasta a dus la creșterea responsabilităţii în instruirea și 
educarea elevilor. Astfel a sporit și atașamentul elevilor faţă de școala în care își petreceau 8 ani, 
iar părinţii au avut în acest caz, avantajul de a cunoaște mai bine profesorii. De un real folos au 
beneficiat profesorii și diriginţii, putând cunoaște foarte bine particularităţile fiecărui elev.

La doar doi ani de la înfiinţarea liceului, au fost create clasele speciale de fizică, iar apoi 
cele de biologie, ca o recunoaștere a potenţialului pe care îl avea colectivul de profesori. La 
aceste clase au predat la disciplinele de profil cu multă sârguinţă și responsabilitate: Șvarț Rellu, 
Vasilache Valeriu, Tudose Aurora, Meleghea Ileana, Mitrea Virgiliu. Rezultatele nu  s-au lăsat aș-
teptate nici în cadrul concursurilor școlare, nici în cadrul admiterilor în învăţământul superior. 
Nu întâmplător, la un moment dat, școala era numită „fabrica de medici”; clase întregi intrau la 
facultate și majoritatea pe locuri fruntașe. Toate acestea au atras noi copii valoroși și au apaărut 
noi rezultate deosebite.

Devenită în 1970 școală experimentală a Institutului Pedagogic, colectivul de profesori 
s-a angajat la numeroase experimente didactice. În colaborare și sub conducerea unor distinse 
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cadre universitare (Andrei Cosmovici, Pelaghia Popescu, Ioan Roman, Ana Stoica, Mariana Ca-
luschi, Mihai Haivas, Ana Gugiuman) s-au derulat numeroase experimente: activităţi pe grupe 
de elevi, tehnologii didactice în treapta a II-a de liceu, aspecte ale predării limbilor străine în 
școală, etc. Rezultatele acestor activităţi au fost materializate prin articole publicate în Revista 
de Pedagogie și prin două volume editate: „Înnoirea tehnologiei didactice în treapta a doua de 
liceu” – 1974 și „Încercări de înnoire a tehnologiei didactice” – 1976. Aceste activităţi au sporit 
dorinţa cadrelor didactice de perfecţionare, de obținere a gradelor didactice, de publicare de 
articole de specialitate și, nu în ultimul rând, de a participa la elaborarea de manuale școlare. 
Dacă până în 1990 se evidenţiază un singur autor de manuale (Electronica pentru anul IV – cla-
se speciale de fizică – V. Vasilache), numărul acestor publicaţii crește vertiginuos după această 
dată, depășind 200 apariţii. Tot ca o realizare, putem aminti invenţia „Instalaţia energetică ne-
convenţională, multisursa, brevetata de OSIM” (Valeriu Vasilache) care a obţinut medalia de aur 
la diferite saloane de inventică: Iași – 2003, Sevastopol – 2007, Moscova – 2008 și medalia de 
argint la Bruxell – 2006. 

Întregul personal al şcolii s-a bucurat de o stabilitate constantă. Amintim că prof. Ioan 
Agachi a fost director 15 ani (1964 – 1974; 1982 – 1987), prof. Valeriu Vasilache 20 ani (1971 – 
1974 dir. adj.; 1974 – 1982; 1990 – 1998), iar prof. Seryl Talpalaru 13 ani (1998 - 2011). Acelaşi 
lucru se poate spune şi despre majoritatea directorilor adjuncţi: Gavrilescu R. – 7 ani, Tudose A. 
– 7 ani, Dohotariu Gh. – 12 ani. State vechi de serviciu au avut şi cei din aparatul administrativ: 
Negebauer Valeria – secretar şef 36 ani, Moisei Grigore – contabil şef 20 ani, Brădescu Violeta – 
secretar şef 24 ani, Bobeica Iuliana – contabil şef 17 ani, Ungureanu Const. – administrator 21 
ani.

A ști că e bine ce faci, a ști ce fac alţii bine este un mod de a progresa continuu. Pe acest 
principiu s-a bazat conducerea școlii când a promovat numeroase schimburi de experienţe. Mai 
întâi cu clasele speciale de fizică Botoșani, Brașov, Vaslui, Timișoara, Cluj, Sibiu, etc., apoi și 
cu alte colective de elevi. După 1990 s-au extins deplasările și în străinătate: Franţa, Republica 
Moldova, iar în ultimii ani, în Suedia, Spania, Danemarca, Italia, Belgia, Olanda și Portugalia.

Numeroase au fost colaborările cu diverse instituţii din Iași: Casa Corpului Didactic 
(director Tudose Aurora), Casa Sindicatelor, unde o perioadă îndelungată s-a derulat săptămâ-
nal un program artistic: „Azi Casa e a noastră”. În cadrul Inspectoratului Școlar cei mai mulţi 
profesori au îndeplinit funcţia de metodist, participând la inspecţii curente sau inspecţii pentru 
obţinerea gradelor didactice. Alţi profesori au avut fie funcţia de inspector general, fie de inspec-
tor școlar. Inspectorii generali au fost: Agachi Ioan, Mitrofan Vasile, Rădoi Stere, Dima Eugen, 
Burlec Liviu, Talpalaru Seryl, iar cei școlari: Dascălu Grigore, Pustianu Const., Miron Nicu, 
Tudose Aurora, Tigau Doru, Anton Florin, Baciu Ruxandra, Balta Natalia, Dorobanţu Dumitru, 
Stoleru Constantin, Dragu Valerian, Iordache Gheorghe.

Părinţii elevilor au fost permanent alături de școală și au contribuit la rezolvarea atât a 
problemelor instructive educative, cât şi a celor materiale. Cu ajutorul lor şi al unor întreprinderi 
ieşene, s-a realizat o seră didactică (Combinatul de fibre sintetice – dir. Staicu Ioan), împrejmu-
irea cu gard metalic și betonarea terenului de sport (Intreprinderea Metalurgică – ing. David), 
pomi ornamentali și material săditor pentru sera didactică (Grădina Botanică), mobilier pentru 
laboratorul de fizică (preș. com. de părinţi – Toma Stelian), sala de sport (proiectanţii Mihalache 
Adrian și Botezatu Gicu). S-au evidenţiat în acești ani următorii președinţi ai comitetului de 
părinţi: Varlam Victor (1964 – 1976), Toma Stelian (1976 – 1984) și Ciutea Ioan (1990 – 1995).
 Prestigiul pe care l-a dobândit liceul a făcut posibilă și creșterea afluenţei elevilor spre ac-
tivităţile cultural – artistice și sportive, prin care să se manifeste aptitudinile și talentele, dorinţa 
lor de a depăși limitele și problematica impuse de programele și manualele școlare. 
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 Au luat amploare activităţile în cercurile de elevi: Sophia (prof. Marcu Minel), cercul 
de electronică și foto (prof. Valeriu Vasilache), cercurile de literatură (prof. Gavrilescu R., Val-
ter Lavinia, Husar Margareta, Trandafir Maria, Gheorghiţă Aurel, Ciobanu Carmen, Coțofan 
Manuela, Bălan Liliana), cercurile de chimie (prof. Meleghea Elena, Brehuescu E., Corduneanu 
E., Baltă Natalia), cercurile de matematică (prof. Bozan Mihai, Muraru Felicia, Pavel Nicolae, 
Turbatu Doru, Neacșu Magda), cercurile de fizică (prof. Anton Florin, Grădinaru Olga, Mitrea 
Virgiliu, Vlahovici Floarea, Nechifor Anca, Talpalaru Seryl), cercurile de biologie (prof. Tudose 
Aurora, Cerchez Catinca), cercul de geografie (prof. Agachi I., Ionescu Maria), cercurile de lim-
bi străine (prof. Stratulat Andrei, Calistru Miluța, Irimia Vasilica, Vornicu Alexandru), cercul de 
arte plastice (prof. Dohotariu Gh.). La toate acestea s-au adăugat și formaţiile de dansuri, corul 
și orchestra liceului.
 De un adevărat succes s-a bucurat corul liceului condus de prof. Zeman Georgeta, care 
a ajuns să participe la emisiuni de radio și de televiziune, culminând, în anul 1981, cu premiul I 
la Festivalul Naţional „Cântarea României”. Trebuie precizat și că imnul liceului se datorează tot 
doamnei profesoare Zeman Georgeta, prin soţul domniei sale.
 Rezultatele deosebite au obţinut și echipele sportive conduse de profesorii Crivoi Elena, 
Pancu Dana, Vorneanu Doina și Stoleru Constantin, care au câștigat la numeroase competiţii de 
volei, handbal și baschet. La acestea se adaugă și rezultatele formaţiilor de gimnastică și gimnas-
tică artistică, pregătite de prof. Crivoi Elena, Pancu Dana și Voroneanu Doina.
 În cele relatate până acum m-am referit, în special, de perioada mea de activitate. După 
1998, conducerea școlii a revenit profesorului Seryl Talpalaru, care a dus pe noi culmi prestigiul 
liceului. A sporit baza materială prin înfiinţarea laboratoarelor de informatică, un nou spaţiu de 
școlarizare cu o sală de festivităţi, s-a ocupat de reînnoirea mobilierului și în general de o stare 
impecabilă a locaţiei. A obţinut titlul de „Colegiu Naţional” pentru liceu, Certificarea de Școală 
Europeană, diplomă de excelenţă, numeroase premii la concursurile naţionale și internaţionale, 
premiul de popularitate la concursul „Școala Anului”. Prin extinderea spaţiului de școlarizare a 
reușit să desfășoare învăţământul numai în orele de dimineaţă. A stimulat fără precedent ela-
borarea de lucrări știinţifice și de manuale școlare, a numeroase proiecte europene, proiecte de 
voluntariat și proiecte cultural – artistice.
 Pe aceeași linie ascendentă se desfășoară și activitatea de sub conducerea actualului di-
rector, prof. Paula Gavrilescu.
 Toate acestea ne umplu inima de bucurie și de mândrie, dorind, la acest an aniversar, 
viaţă lungă și prosperitate Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” Iași.
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Acum în anul 2014, la sărbătorirea semicentenarului Colegiului Național „Emil Ra-
coviță” Iași, vă voi spune o frumoasă poveste.

În 1971, la absolvirea Facultății de Fizică a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, mi-am 
început activitatea, ca profesor stagiar, la Liceul nr.5 „Emil Racoviță”, despre care știam de la alți 
colegi că se află în fostul cartier V. Pârvulescu din zona Podu Roș.

În ziua de 1 septembrie 1971, m-am prezentat la școala unde urma, cel puțin 3 ani, să-mi 
desfășor activitatea, ca profesor stagiar. Am pășit într-un liceu având aspectul unei școli gener-
ale, situat la periferia Iașiului. În acele vremuri, unde acum se află Școala „Vasile Conta”, dincolo 
de bariera liniei ferate, se termina orașul Iași. Pe spațiul unde acum se află complexul comercial 
”1001 articole”, era un teren viran, unde vara, uneori, se monta cupola câte unui circ. Și, ca ”bo-
nus”, am primit clase numai la învățământul seral, unde, printre profesori cu multă experiențăla 
catedră și pentru mulți elevi, eram cel mai tânăr cadru didactic.

Dar am avut șansa de a întâlni un colectiv de elită, condus de primul director al școlii, 
un director competent, cu multă experiență managerială, care a știut, prin politica de cadre, să-i 
determine pe unii dintre cei mai buni profesori din Iași să renunțe la școli cu tradiție pentru o 
școală aflată la început de drum. Am fost „copil de trupă” pentru colegii seniori de la învățămân-
tul seral, care m-au înțeles, m-au ajutat să trec peste greutățile inerente începutului activităților 
la catedră, peste lipsa de experiență, încurajându-mă și apreciindu-mi activitatea. Directorul 
școlii a considerat că pot preda și la clasele speciale de fizică care erau din 1966 în jud. Iași numai 
în acest liceu. Datorită acestor clase, pentru care elevii erau selectați din toată zona Moldovei, 
dar mai ales a profesorilor de la învățământul zi, începând din 1969, elevii noștri au fost primii 
și, o lungă perioadă de timp, singurii din județul Iași premiați la Olimpiada Internațională de 
Fizică. Din 1967 tot numai în liceul nostru au funcționat clase speciale de biologie, ai căror mulți 
absolvenți sunt acum medici bine cunoscuți în țară și străinătate. Datorită claselor speciale de 
biologie, cât și serei didactice, din 1975, în urma reorganizării învățământului românesc, școala 
noastră devine Liceul de Științe ale Naturii „Emil Racoviță”, toate celelalte licee devenind licee 
industriale, cu excepția celor trei licee cu tradiție seculară.

Ce v-am spus a fost o poveste de început a școlii, ca o recunoaștere și ca o apreciere a 
meritelor înaintașilor noștri.

florIN ANtoN
Director, Profesor de fizică

1971-2012

Amintiri
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În 1977, la terminarea facultății, am avut o șansă extraordinară. După foarte mulți ani, 
Ministerul Învățământului a scos la repartiția absolvenților de istorie, dar nu numai, posturi în 
cele 16 orașe–mari, considerate închise. Printre posturile pentru care puteam opta era unul care 
avea o jumătate de normă la Liceul de Matematică-Fizică „Mihail Sadoveanu” (actualul Colegiu 
Național) și altă jumătate la Liceul de Științe ale Naturii „Emil Racoviță”. La 1 septembrie m-am 
prezentat la post, fiind întâmpinat în mod ceremonios de directoarea adjunctă, doamna Rodica 
Gavrilescu. În scurt timp, a trebuit să aleg școala unde să am norma de bază. Am ales „Racoviță”, 
la îndemnurile domnului director Valeriu Vasilache, care-mi spunea că școala este în plină afir-
mare, că numărul de ore pentru anii următori este în creștere, că este un colectiv excelent... ceea 
ce s-a dovedit a fi adevărat. Alegerea a fost fericită și din motivul că, în scurt timp, orele de la 
„Național” mi-au fost luate, fiind trimis cu o jumătate de normă la Liceul „Tehnoton”. Greutățile 
cauzate de venirea într-un oraș nou, de lipsa unei locuințe ș.a. au fost compensate de satisfacțiile 
profesionale: elevi buni și foarte buni, un colectiv didactic cu profesori de mare valoare. Adevă-
rații patriarhi ai cancelariei erau profesorii Mihai Bozan, Ion Agachi, Nicolae Pavel, cărora li se 
adăugat distinsele doamne: Elena Meleghea, Aurora Tudose, Lavinia Valter, Rodica Gavrilescu, 
Emilia Gostar, Natalia Lovinescu, Elena Constantin, Carmen Ciobanu, Magda Neacșu, Felicia 
Muraru, Elisabeta Brehuescu ș.a. 

M-au impresionat coeziunea colectivului, spiritul de într-ajutorare, atmosfera caldă, se-
riozitatea profesională, disciplina, dar și disponibilitatea de a fi împreună, celebre fiind în acest 
sens întrunirile de la „Mistrețul” (numele îi vine de la cabinetul de biologie, unde se afla un mis-
treț împăiat). Aceste întruniri erau momente de destindere, de defulare a unor gânduri și trăiri, 
care nu se puteau manifesta într-un regim, care, în anii 80 ai veacului trecut, devenise tot mai 
opresiv și intolerant. Dupa 38 de ani petrecuți în acest liceu, pot să afirm, fără teama de a greși, 
că ascensiunea liceului, prestigiul acestuia, coeziunea și forța colectivului, ordinea și disciplina 
se datorează primului director, Ion Agachi. Dacă astăzi unele dintre metodele și practicile uti-
lizate atunci pot fi socotite desuete sau puse sub semnul întrebării, ele au avut un rol important 
la început, în transformarea unui liceu înființat de numai câțiva ani în cea mai bună unitate de 
profil din județ, la jumătatea anilor 70 și în anii 80 ai secolului XX. A știut să pună în valoare 
capitalul cel mai de preț al unei școli: oamenii. Exista și un grup de profesori mai tineri, foarte 
bine pregătiți profesional și dornici de afirmare, printre care aș aminti pe Alexandru Vornicu, 
Seryl Talpalaru, Doru Țigău, Doru Turbatu, Minel Marcu, Florin Anton.

 Mi-aduc aminte de numeroasele discuții filosofice, politice și de altă natură, pe care le 
aveam la „fumoar”, la „o cafea” sau la „practica agricolă”, în special cu Sandu Vornicu, Doru Ți-
gău, dar și cu ceilalți. Rețin și acum reacția lui Vornicu, la o discuție în care eu apreciam unele 
din virtuțiile socialismului: „Domnu’ Burlec, vă dau șase luni, dacă în intervalul ăsta nu o să vă 
schimbați părerea, să nu mai discutați cu mine (eram în faza protocolară). Tot așa am crezut și 

lIvIu burlEc
Director, Profesor de istorie

1977-prezent

Liceul Racoviță – şcoala devenirii mele
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eu”. Întâmplarea a făcut ca nu mult timp după aceea să merg într-o audiență la primărie. Umi-
lința pe care am trăit-o acolo așteptând ore în șir, disprețul cu care te priveau „tovarășii”, care 
trebuiau să-ți „rezolve” problema m-au scârbit profund și atunci tot eșafodajul ideatic construit 
în 16 ani de educație dirijată, controlată, totalitară s-a prăbușit... și astfel prorocirea colegului 
Vornicu s-a împlinit.

 Alexandru Vornicu a fost unul dintre cei mai valoroși profesori ai liceului. A fost și este 
apreciat de generații întregi de elevi pe care i-a avut la clasă, pentru cultura sa, rigoarea științifi-
că, metodele utilizate în învățarea englezei, disciplina, camaraderia, onestitatea ș.a.
 După 1990, „spiritul racovițist” a continuat, deși coeziunea colectivului și disciplina au 
pierdut din intensitate. Faima câștigată de școală a făcut ca aceasta să reprezinte un adevărat 
magnet și să fie căutată de profesori tinerii valoroși care au alimentat și după revoluție colectivul 
didactic: Liliana Balan, Monica Coțofan, Leon Pițu, Ioana Bohotineanu, Lorela Caradan, Mă-
dalina Bunduc, Mihaela Hendreș, Mihaela Lesenciuc, Simina Bădărău, Mihaela Gotcu, Cătălin 
Budeanu ș.a...și scuze că nu i-am amintit pe toți.
 Începând cu 1 ianuarie 1991 am trecut în cadrul Inspectoratului Școlar, unde am activat 
ca inspector de istorie, păstrându-mi și un număr de ore la liceu. Într-adevar, după ce vreme de 
un an inspectoratul școlar fusese condus și organizat mai mult sub semnul improvizției, spre 
sfârșitul anului 1990, a fost numit inspector general unul dintre cei mai buni directori de licee, 
profesorul Octavian Lefter, de la Liceul de Informatică, iar adjunct prof.dr. Puiu Filipescu, profe-
sor de română la Liceul „Costache Negruzzi”. Aceștia, dorind să facă o schimbare de esență, s-au 
hotărât să alcătuiască un corp de inspectori nou. În acest context, am fost solicitat să particip și 
eu la concurs, devenind ulterior inspector. În această calitate, am încercat să aduc un suflu nou 
reașezând raporturile dintre profesori și inspector, acesta din urmă fiind mai mult un primus 
inter pares. Această perioadă a reprezentat, într-un fel, apogeul carierei didactice, deoarece am 
participat din plin la amplul proces de modernizare a învățământului românesc, desfășurat sub 
diriguirea a doi dintre foștii mei profesori de la Facultatea de Istorie-Filosofie a Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj: Liviu Maior și Andrei Marga. 
 Într-adevăr, am participat la elaborarea noului curriculum școlar pentru istorie, clasele a 
IV-a - XII-a, am elaborat, în colaborare, patru manuale de istorie. Această activitate de reforma-
re a sistemului educațional am continuat-o și în calitate de inspector general adjunct, responsa-
bil cu reforma. Mi-am încheiat activitatea la inspectorat în mai 2001, după ce la sfârșitul anului 
2000 și începutul anului 2001 am îndeplinit câteva luni și funcția de inspector general. Păstrez 
o amintire frumoasă despre mulți colegi, dar în mod deosebit aș vrea să amintesc două nume. 
Primul este al Rodicăi Luca, fost inspector general, care, după părerea mea, a fost cel mai bun 
manager educațional pe care l-am întâlnit, caracterizat de clarviziune, dorință de schimbare, 
echidistanță față de toți angajații, perseverență, urmărea un proiect în toate fazele sale: proiec-
tare, realizare și evaluare. La acestea pot fi adăugate punctualitatea, principialitatea, onoarea ș.a. 
I s-ar putea găsi unele scăpări în ce privește comunicarea. Al doilea este al lui Puiu Filipescu, 
fost inspector general adjunct, om de o aleasă ținută intelectuală și morală și de o rară noblețe 
sufletească. 
 N-aș vrea să închei această paranteză despre inspectorat, fără să amintesc faptul că, la 
inițiativa mea, dar susținut de inspectorul școlar general, Rodica Luca, am trecut la redenumirea 
școlilor, fiecare unitate de învățământ urmând să primească numele unei personalități culturale, 
în locul denumirilor numerice.
 Din 2001 am revenit la catedră. În anul 2004 am fost propus de consiliul de adminis-
trație director pentru perioada cât postul devenea vacant, ca urmare a detașării directorului de 
atunci la Inspectoratul Școlar. În cele opt luni de directorat, n-am putut să impun un nou stil de 
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management, timpul fiind prea scurt. Am luat însă unele măsuri de înnoire a aspectului școlii. 
Una dintre cele mai importante inițiative au vizat introducerea sistemului de monitorizare video 
a culoarelor și curții școlii, fiind, în acest sens, prima școală din țară care a introdus sistemul de 
supraveghere video. Deși la început inițiativa a fost primită cu unele rezerve, în media aparând 
aprecieri ironice, de genul, „Big Brother în școli”, astăzi sistemul s-a răspândit în foarte multe 
unități de învățământ din România, ca un mijloc modern de prevenire a violenței și asigurare a 
securității elevilor. Prin a doua inițiativă, am repus pe tapet un proiect mai vechi care zăcea de 
peste două decenii în sertare și care viza extinderea școlii. Cu sprijinul Primăriei Iași, și, în pri-
mul rând, datorită receptivității primarului Gheorghe Nichita, proiectul a demarat, reintrând în 
fază de proiectare. Investiția a fost finalizată în 2007, un merit important revenind directorului 
de atunci, Seryl Talpalaru, care, și din postura de consilier local, s-a zbătut mult pentru finaliza-
rea extinderii.
 În încheiere, aș dori să exprim câteva gânduri personale asupra învățământului româ-
nesc de astăzi. În ciuda încercărilor de reformă, și în acest sens s-au făcut pași importanți, în-
vățământul nostru este în suferință. De acest lucru se fac vinovați atât diriguitorii sistemului, 
cât și corpul didactic, părinții și elevii. Aceștia din urmă mai mult ca purtători ai mentalului și 
atitudinea părinților. Aceștia se pot împărți în două mari grupe: unii care vor să-și propulseze 
cu orice preț copiii spre vârf, alții îi neglijează complet. În primul caz, se învață predominant 
pentru note, nu pentru a ști și a cunoaște profund legitățile naturii și ale societății, ci mai degra-
bă pentru a mângâia orgoliul familial și a-și asigura succesul într-o formă superioară de școla-
rizare, Și mai gravă este situația în cel de-al doila caz, când elevii fără o îndrumare, un sprijin și 
un control parental se îndreaptă spre un eșec educațional. În primul caz, trebuie reconștientizat 
vechiul precept latin Non scholae sed vitae discimus, nu pentru școală (recte notă), ci pentru viață 
învățăm, iar în al doilea că fără educație o societate civilizată și democratică nu se poate zidi.
 În primul rând, ar trebui o decongestionare, atât a numărului de materii, mai ales in anii 
terminali, cât și a programelor școlare. Sunt foarte multe informații care nu ajută la nimic, decât 
cel mult la o ierarhizare în cadrul unor evaluări, care ele însele sunt susceptibile de ameliorare. 
Ar trebui un învățământ mai putin teoretizat și mai orientat spre aspecte practice, spre lucrurile 
cu care ne întâlnim permanent. În cazul concret al școlii noastre, ar trebui să depășim faza cre-
dinței că o școală bună este cea care obține premii la olimpiadele și concursurile școlare. Fără 
îndoială că acesta este un indicator important în evaluarea unei școli, dar accentul ar trebui pus 
pe dezvoltarea individuală a fiecăruia. Putem vorbi despre o societate evoluată, civilizată, când 
binefacerile educației se răsfrâng asupra celor mulți și vizează aspectele care țin de demnitatea 
umană, responsabilitate, adevăr, justiție, moralitate ș.a., devenind câștiguri perene și nu suprae-
valuarea unor succese efemere. Realitatea arată că nu întotdeauna este o legătură directă între 
rezultatele obținute de elevi în școală și succesul în viață. O dezvoltare complexă, armonioasă 
a tânarului mi se pare mai importantă decât un car de note mari sau premii, în acest sens o 
basculare a interesului elevilor, părinților și dascălilor, dinspre notă spre activitățile cu caracter 
formativ ar fi binevenită.
 Am credința că aceasă școală, care este într-o permanentă primenire, va continua dru-
mul ascendent deschis de întemeietorii ei.
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Îmi amintesc cu nostalgie de anii în care, după o perioadă de iniţiere în tainele profe-
soratului, am fost numită în 1964 director adjunct al Liceului „Emil Racoviţă” din Iaşi. Urcuşul 
spre liceul performant de astăzi a fost anevoios, dar, cu avântul specific tinereţii, sprijinită cu 
entuziasm de întregul colectiv şi de d-l Director Ion Agachi, am reuşit, în câţiva ani, să ridicăm 
ştacheta până la performanţele remarcabile de astăzi.

Este o onoare pentru noi, „seniorii”, să vedem că efortul primelor începuturi a fost conti-
nuat atât de tinerele generaţii de cadre didactice ce ne-au urmat, dar și de elevi eminenţi, dornici 
de perfecţionare, care ne-au umplut inimile de satisfacţii, Nostalgici, ne amintim că, la început, 
în anul 1964, liceul avea o minimă dotare cu material didactic. În prezent, este unul dintre li-
ceele de referinţă pe plan zonal, cât şi naţional, având elevi care au participat şi câştigat primele 
locuri la olimpiade multiple. L-aș menționa, în acest context, pe fostul meu elev Creţu Octav, 
care, deşi dintr-o familie modestă, dar puternic motivat şi încurajat, ajutat temeinic cu pregăti-
ri suplimentare de subsemnata, a ajuns la performanțe internaţionale la chimie. Şi aceasta, în 
condiţiile unor laboratoare de chimie şi fizică mediocru dotate. Cu timpul, specificul liceului s-a 
diversificat, având clase performante de chimie-biologie şi de matematică-fizică. 

Printre cei dintâi colegi se numărau domnii profesori: Stratulat (limba rusă), Muraru 
Felicia (matematică), Damian Viorica (limba franceză), Dohotariu Gh. (desen), Gostar Emilia 
(istorie), Ghibu Virginia (limba română). De-a lungul anilor au venit în mijlocul nostru alți dis-
tinși profesori: Aurora Tudose (biologie), Rodica Gavrilescu (limba română), Natalia Lovinescu 
(istorie), Mihai Bozan (matematică), Lia Valter (limba română).

Prin strădania lor de zi cu zi, școala noastră a ajuns, în câțiva ani, unul dintre liceele de 
frunte ale Iașului. Odată cu înființarea claselor speciale și a clasei de chimie-biologie, la Liceul 
„Emil Racoviță” s-a observat un aflux de elevi cu posibilități intelectuale remarcabile, conștienți 
de scopul urmărit și deosebit de sârguincioși la învățătură. Premiile și mențiunile obținute la 
olimpiadele de biologie și chimie, în faza republicană, mediile bune și foarte bune dobândite la 
concursul de admitere la medicină și farmacie, ca și faptul că unii dintre foștii noștri elevi au 
fost șefi de promoție până la terminarea facultății (exemplu Istrate Ileana la medicină și Ghiniță 
Anca la farmacie), arată cât de bună a fost calea urmată de școala noastră pentru realizarea unui 
învățământ temeinic de performanță.

Aceste rezultate s-au înregistrat datorită, mai ales, unității de vederi a corpului profesoral 
cu privire la selecția și notarea elevilor, la metodele de stimulare a aprofundării cunoștințelor, la 
lecțiile și exercițiile suplimentare etc. Între profesorii liceului „Emil Racoviță” s-au stabilit legături 
afective statornice, toți formând o unită voință. Tradiția aceasta a dăinuit și după ieșirea unora 
dintre noi la pensie. O dovadă în acest sens este invitarea noastră la școală cu diverse ocazii.

De câte ori trec pe Aleea Nicolina și găsesc școala străjuită de arborii ce au aceeași ve-
chime cu ea, inima îmi bate mai tare și simt îndemnul lăuntric de a-i revedea pe cei ce s-au 
consacrat culturii cărții. Cine a trăit ani îndelungați în atmosfera ei intimă n-o mai poate privi 

ElENA MElEgHEA
Profesor de chimie

1964-1986

Gânduri la aniversare
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niciodată din afară.
În final, dorim tinerilor noştri colegi să continue şi să depăşească tradiţia performanţei, 

cu atât mai mult cu cât Colegiul „Emil Racoviţă” din Iaşi, acum la aniversarea de 50 de ani de la 
înfiinţare, are elevi răspândiţi pe toate meridianele lumii.

Flacăra „olimpică” a ştiinţei fiindu-vă înmânată cu dragoste tinerei generaţii de profesori şi 
elevi, faceţi-ne surpriza nouă, celor mai în vârstă, de a ne vedea depăşiţi de noile voastre realizări.

30 de ani este vârsta tinereții mature, a elanului creator al unui profil prezent și cu aspi-
rații de viitor conturat, atât în viața unui om cât și a unei instituții.

30 de ani împlinește Liceul „Emil Racoviță”, care și-a câștigat un loc de frunte în aria 
unităților școlare ieșene. Binemeritat loc, fiindcă în toate etapele parcurse, succesele au fost 
multe, frumoase și au depășit cu mult inerentele lipsuri sau scăderi.

Cu prilejul acestei aniversări, s-a propus „foștilor profesori”, celor care, unii mai mult, 
alții mai puțin, au consolidat locul liceului, să scrie confesiuni despre activitatea în colectivul 
școlii. Este greu să mărturisești public momente din viață, fie ele împliniri, fie eșecuri, să faci cu-
noscute trăiri, sentimente personale legate de viața școlii, a colectivului în care ai muncit, alături 
de care ai fost și la bine și la greu, colectiv de care te-ai legat, în decursul anilor, cu afecțiune, cu 
care ai avut, nu de puține ori, și confruntări.

Este greu și să scrii amintiri din cei 21 de ani de activitate la „Racoviță”, poate și fiindcă 
mi-a rămas în memorie o afirmație a Elenei Văcărescu: ”nimic nu te îmbătrânește mai mult ca 
povestirea unor amintiri”.

Și totuși...voi spicui câteva, asumându-mi riscul. Ca profesor de limba și literatura 
română, am avut clase și bune și mai slabe căci, la fel ca în toate școlile, și la noi, colectivul de 
elevi a fost întotdeauna eterogen. Niciodată n-am fost de acord cu cei care, chiar dacă erau mai 
marii noștri, susțineau că aveau numai elevi selecționați. Am lucrat cu toate categoriile de copii 
și tineri. De altfel, experimentele didactice care s-au făcut la noi cu sprijinul unor cercetări de 
specialitate, într-o perioadă care a cuprins mai mulți ani, au urmărit optimizarea activității de 
învățare, prin tratarea diferențiată a elevilor, pentru ridicarea randamentului muncii școlarilor, 
pentru evitarea sau limitarea eșecurilor la învățătură. Nu era puțin lucru să fii asistat oră de 
oră, timp de 2-3 ani, de cercetători ca Pelaghia Popescu sau Traian Gheorghiu. Învățam ca în 
studenție, aveam emoții la fiecare oră, mă preocupa până la obsesie reacția elevilor față de noile 
metode și procedee pe care le încercam, gradul de receptivitate, colaborarea cu profesorul, pro-
tagonist într-o situație nouă creată.

Dar, câtă satisfacție, când am obținut rezultate bune, când s-au publicat lucrările care au 
consemnat aceste rezultate dobândite de colectivul de profesori antrenat la experiment, popu-
larizarea în alte școli, interesul manifestat de colegii din alte județe! Câtă emoție am avut când 
un grup de profesori de limba română de la Galați a venit la noi, în schimb de experiență! 

roDIcA gAvrIlEscu
Profesor de limba română

1966-1987

Anii de activitate la Liceul „Emil Racoviță”
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Păstrez în memorie imaginea deplasărilor în județ, pentru a cointeresa pe colegii din școlile 
rurale în folosirea unor noi metode în procesul de învățare. Inițiatoarea, regretata prof. Aurora 
Tudose, directoarea pe atunci a Casei Personalului Didactic, a organizat un colectiv restrâns cu 
care plecam uneori și de două ori pe săptămână în satele județului Iași. La toate acestea s-a ajuns, 
o spun cu convingere, datorită colectivului didactic unit, mânat de același elan pentru afirmarea 
școlii, dornic de perfecționare în meseria de dascăl, apropiat de sufletul elevilor.

Întâlnesc des absolvenți ai liceului nostru, azi oameni realizați pe plan profesional și 
social, care sunt mândri că au învățat în liceul nostru. Și cei care au copii, doresc un singur lucru: 
să-i înscrie în clasa a V-a la Colegiul „Emil Racoviță”.

Am certitudinea că, în continuare, liceul nostru își va menține și își va ridica prestigiul, 
căci colectivul actual are mari disponibilități; pregătire profesională de calitate, perfecționare 
continuă, elanul tinereții și al maturității, dragostea pentru profesiunea aleasă, dragoste pentru 
tot ce înseamnă școală și, la nevoie, sfatul nostru, al „foștilor” colegi.

Preluat din: Liceul „Emil Racoviță”, File de monografie 1964-1994, Iași, 1994, p.60-62

În vremea trecătoare ce cu nesaț înghite
Ale lumii fapte din care facem parte,

Ne-ntoarcem azi într-o clipă, răscolind în minte
Momentele trăite la această școală,

Rămase-ntipărite în fila vieții noastre sfinte.

Anii petrecuți ca profesor la Colegiul Național „Emil Racoviță” au însemnat un legământ 
durabil, sentimental dar și rațional, cu școala și cu oamenii ei.

Nu-i ușor să detașăm, evocând în câteva rânduri, acele momente ca fiind deosebite în 
activitatea noastră la o școală prestigioasă căreia, ori de câte ori avem prilejul, îi rostim numele, 
nostalgici și cu mândrie.

Cuprins de emoție, consider că 37 de ani de activitate în cadrul aceleiași instituții în-
seamnă ceva timp și ceva momente întipărite trainic în viața unui slujitor al școlii.

În 1984, la a 20-a aniversare a LER-ului, am primit placheta de membru fondator al 
Liceului de Științe ale Naturii, cum se numea atunci Colegiul „Emil Racoviță” de azi. Acum, în 
noiembrie 2014, aniversând 50 de ani de la înființare, prin aduceri aminte, parcă retrăiesc primii 
37 de ani din existența acestei școli, ceea ce-i posibil să însemne jumătate din viața unui om, și 
doar printr-o selecție riguroasă enumăr momentele trăite și percepute ca fiind deosebite.

La a 30-a aniversare, evocam în a doua ediție „File de monografie- 1994”, primul mo-
ment cu o încărcătură emoțională maximă - prezentarea la post, cu decizie ministerială, la data 
de 1 septembrie 1964, ceea ce a coincis cu anul înființării școlii, fiind cel mai tânăr profesor în 

gHEorgHE DoHotArIu
Profesor de educație plastică

1964-2003

Momente
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colectivul didactic de atunci. Apoi, deși mai lucrasem trei ani în învățământ ca învățător, a urmat 
un al doilea moment marcant - cel al primului contact cu elevii unei clase gimnaziale la care am 
fost numit profesor diriginte. În această postură am simțit din plin creșterea responsabilității și 
a voinței de a nu dezamăgi. Cu aceste simțăminte din primii ani de activitate didactică, m-am 
străduit să valorific cunoștințele de care dispuneam la acea vreme, tactul pedagogic și dorința de 
afirmare profesională. Prin corectitudine, conștiinciozitate și angajare reală, am reușit să câștig 
atât interesul și dragostea elevilor pentru învățătură, cât și încrederea și aprecierea acestora, dar 
și a părinților și a colegilor de cancelarie. Trăiam intens momentele din consiliile profesorale 
când auzeam laude la adresa mea și mă frământam din cauza unor neîmpliniri inerente.

În câțiva ani am susținut și obținut definitivatul, gradele didactice doi și unu, ca profesor 
de desen. Deși eram absolvent al Facultății de Arte Plastice din Iași, promoția 1964, am continuat 
studiile la Institutul „Nicolae Grigorescu” din București, obținând diploma de licență în muze-
ologie-desen, fiind atestat ca „profesor unu”, ceea ce a însemnat încă un moment important, 
întrucât perfecționarea pe o treaptă superioară o dedicam școlii la care eram încadrat ca titular.

Un moment deosebit a fost 18 ianuarie 1990 când, într-o adunare generală cu tot person-
alul școlii, cu reprezentanți ai elevilor și părinților acestora, așa cum se proceda după Revoluția 
din 1989, am fost propus și ales în unanimitate ca director adjunct al liceului, funcție menținută 
prin concursul din 2 decembrie 1998, până când a venit ziua pensionării - 31 martie 2001. Cu 
acest prilej, mi s-a acordat „Diplomă de onoare pentru activitate didactică deosebită”.

Ca director adjunct, am avut privilejul de a colabora cu profesorii care au fost directori 
plini (Ion Agachi, Florin Anton, Valeriu Vasilache și Seryl Talpalaru). Cu pioșenie amintesc și 
unii dintre antecesorii mei - Ioan Popa, Elena Meleghea, Aurora Tudose, Rodica Gavrilescu, 
Elena Rudică, Elena Luca, colegi care și-au adus din plin contribuția la bunul mers al școlii.

Relevant a fost și ultimul an de activitate, 2001-2002, parcurs ca decan de vârstă al pro-
fesorilor școlii, simțind tot mai intens cât de aproape e momentul când se reduce totul doar la o 
filă de monografie.

La toate realizările însemnate, cunoscute, recunoscute și trecute în revistă cu diferite 
ocazii din perspectiva elevilor, se adaugă o bună unitate în rândul acestora, ceea ce a fost posibil 
în condițiile desfășurării cursurilor numai dimineața. Ce frumos sună!... Unitatea elevilor, diver-
sitate și concurență în unitate, întâlnirea elevilor și profesorilor de ieri cu cei de azi și alte activități 
desfășurate la unison, în coeziune și solidaritate sub cupola aceleași școli.

Sunt mândru că acest liceu, cu renume pretutindeni, a fost absolvit și de fiica mea îm-
preună cu mulți alți tineri din generația ei alăturându-se mulțimii de elevi merituoși, la educația 
cărora și-au adus contribuția deopotrivă toți colegii mei.

Am convingerea că momentul aniversar „Colegiul Emil Racoviță la 50 de ani” se înscrie 
la loc de profundă cinstire în viața școlii ieșene și nu numai. În semn de omagiu, transmit ele-
vilor, părinților acestora, colegilor de altădată și actualului corp didactic, doar un crâmpei din 
gândurile mele care mă învăluie insistent:

”Clipe apuse de școală, atât de frumoase
În amintiri mereu le retrăim,
Cele ce vin le-ncununăm cu vise
Ce vrem mereu să le împlinim.
În clipe dulci de amintire 
Și toamnă plină de culoare, 
În cuget treji, plini de simțire,
Să fim mereu în sărbătoare,
Purtând cu noi al școlii renume.”
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Septembrie 1964. Cu numirea în mână, m-am apropiat cu strângere de inimă de clădi-
rea nouă, banală și indiferentă. Nu știam ce-mi mai rezerva postura de profesor într-o școală 
care abia se înfiripa. M-am prezentat directorului, profesorul Ion Agachi. M-a întâmpinat cu 
zâmbetu-i bonom, într-un cabinet care contrasta prin dimensiuni și atmosferă cu figura lui im-
punătoare. Discuția protocolară alunecă repede pe făgașul celor curente și s-a încheiat prin: „Să 
încercăm să facem ceva aici!”. Am înțeles, mai mult din ton decât din vorbe, că omul acesta și 
școala lui nu vor încăpea în spațiul ce le-a fost rezervat. În curând  m-am convins. Înconjurat de 
blocul „mamut” al celor „1001 articole”, străjuit de multe blocuri cu multe, multe etaje, viitorul 
lăcaș de învățământ nu avea putință să respire larg, asemenea unor „C. Negruzzi”, „M. Sadovea-
nu” ori altele. Până și denumirea îi era dintre cele mai comune „Liceul nr. 9”. Nu-i rămânea 
decât spațiul spiritual. Nu după multă vreme, în liceu începu să se consume un fenomen similar 
concentrării substanțelor dintr-o pastilă: această nouă și insignifiantă instituție școlară contra 
omnium expectationem a zvâcnit energic și temerar spre afirmare.

Nu am avut încotro: mi-am angajat modestele-mi posibilități spre a da viață ademeni-
toarelor vorbe „să facem ceva aici”.

Într-o vreme se răspândi foarte repede interesul pentru mijloacele tehnice în predarea 
limbilor moderne - și nu numai a acestora. Atât de puternică era tentația, că deveni irezistibilă, 
ne contamină și pe noi. Receptiv la tot ce era nou, directorul nu a schițat nici o obiecțiune la 
propunerea de a înființa un cabinet special, dotat cu mijloace audio-vizuale, pentru predarea 
limbilor moderne în liceu. A început o intensă și dificilă perioadă de documentare. Prin ap-
ropiere - nici un model, indicații tehnice de amenajare a unui atare cabinet nu existau, puținele 
relații prinse de ici-colo erau cu totul neîndestulătoare. Am plecat prin alte părți - București, 
Turda - ca să vedem aievea o asemenea instalație. Și astfel, în linii mari, ne făcurăm o imagine 
oarecare despre ce am fi vrut să facem. Dificultățile însă abia acum începuseră. A fost eliberată 
o sală la parter, dar de unde materiale, piese, aparate, mobilier special?!...Fonduri bănești nu 
aveam, oameni cu experiență nici atât. A intervenit însă spiritul de inițiativă al directorului. 
Cu sprijinul unor întreprinderi, dar mai ales al poștei s-a realizat totul. Încăperea a fost izolată 
fonic și capitonată foarte plăcut, au fost confecționate 40 de semi-cabine, un podium, o catedră 
specială, o tablă luminoasă, alături de cea tradițională. Câtă emoție și curiozitate surprindeam 
în ochii elevilor când pășeau pragul acestui cabinet! Cât de uimiți erau când, parcurgând cu voce 
scăzută un text în cabine, se pomeneau deodată corectați prin cască de la catedră sau solicitați 
să reia exercițiul! Și cât de captivante erau unele impulsuri venite dintr-o ingenioasă combinație 
a retroproiectorului, benzii de magnetofon și intervenției profesorului sau din altele de acest fel.

La începutul anului școlar 1982-1983 le propun elevilor mei să înființăm un cerc de 
traduceri. Catedra de fizică ne-a dat material, apoi am făcut un plan de lucru și am împărțit ma-
terialul. Până la sfărșitul anului școlar elevii au reușit să traducă, să confrunte și să stileze 80 de 

ANDrEI strAtulAt
Profesor de limba rusă

1964-1984

Feci quod potui...
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probleme de fizică din revista „Kvant”.
Sfârșitul anului școlar a pus capăt și carierei mele didactice, și, pe lânga alta, și existenței 

acestui cerc.
”...FACIANT MELIORA POTENTES”

Preluat din: Liceul „Emil Racoviță”, File de monografie 1964-1994, Iași, 1994, p.66-67

În toamna anului 1966, când obțineam titularizarea în Iași ca profesoară la catedra de 
istorie a Liceului nr. 9, acest lăcaș de învățătură avea o existență scurtă - doi ani, iar eu aveam o 
vechime de 20 de ani în câmpul muncii, din care 13 ani în învățământul elementar (în județul 
Suceava) și alți șapte într-o instituție culturală din Iași.

Așadar, în anul școlar 1966-1967, intram într-un colectiv nou, format din cadre didactice, 
 a căror reputație era cunoscută în Iași. Direcțiunea școlii - prof. I. Agachi și prof. Elena Meleghea 
- reprezentau o autoritate care impunea un stil de muncă responsabilă, exigență, punctualitate și 
angajare plenară în rezolvarea sarcinilor școlare.

Am fost foarte preocupată de această sarcină și, cinstit vorbind, autoperfecționarea m-a 
preocupat permanent. Au fost asistențele la oră, fără să mai vorbim de inspecții, care, pentru 
început, îmi dădeau mari emoții. Colectivul nostru a răspuns prompt la noile comenzi socio-
pedagogice, angajându-se cu responsabilitate în aplicarea concretă a inovațiilor didactice. Rezu-
ltatele experimentării și cercetării întreprinse de colectivul nostru didactic au fost popularizate 
în cadrul unor schimburi de experiență, atât în orașul și județul Iași, cât și în alte localități.

Pe linia modernizării învățământului ieșean, susținut cu un neobosit zel și cu o nelimi-
tată putere de dăruire de către prof. Aurora Tudose, directoarea Casei Personalului Didactic în 
perioada 1970-1977, ulterior director adjunct al Liceului „Emil Racoviță”, cred că trebuie inclusă 
munca de metodiști voluntari ai CPD, desfășurată de profesorii liceului nostru, care au partici-
pat la nenumărate acțiuni în orașul Iași și în alte județe.

Dacă ar fi să descifrez cheia succeselor obținute de către Liceul „Emil Racoviță” în acești 
ani de existență, succese oglindite prin reușitele elevilor noștri în anii de școală și după ab-
solvirea lor, ar trebui să mă refer în primul rând la munca susținută și competentă a cadrelor 
didactice, la înaltul lor grad de profesionalitate și, totodată, la conștiinciozitatea în îndeplinirea 
multiplelor sarcini ce le-au stat în față, dar mai ales aș vrea să subliniez, în mod deosebit, at-
mosfera laborioasă, spiritul de colegialitate și de colaborare care au fost o dominantă a acestui 
colectiv. A contribuit la aceasta, în bună măsură, tactul pedagogic al conducerii școlii, avându-l, 
ca punct de plecare, pe experimentatul și echilibratul director, prof. Ioan Agachi, o adevărată 
personalitate, despre care se poate spune cu credință că a fost, încă de la începuturile liceului, 
„Omul care sfințește locul”. Preluând bunele tradiții create, a urmat pe același drum, pentru o 

NAtAlIA lovINEscu
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Modernizarea tehnologiei didactice, 
obiectiv prioritar al Liceului „Emil Racoviță”
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perioadă de opt ani, prof. Valeriu Vasilache. Directorii adjuncți care i-au secondat au fost la rân-
dul lor personalități care au întregit și consolidat autoritatea conducerii școlii, respectată și pe 
deplin apreciată de colectivul didactic.

Nu mi-am propus ca retrospectiva activității din această jumătate de veac să fie o dare de 
seamă, dar faptele noastre de muncă ne exprimă și recompun „omul școlii”, recompun profilul 
dascălului care s-a străduit să-și facă datoria cu râvnă și dăruire.

În eșalonul acesta aș dori să mă regăsească oricând cei care m-au recunoscut și alături de 
care am muncit la Liceul „Emil Racoviță”, în perioada 1966-1982.

Preluat din: Liceul „Emil Racoviță”, File de monografie 1964-1994, Iași, 1994, p.67-69

Treceam pe la sfârșitul lui august 1964 pe Aleea Nicolina și examinam cu o oarecare cu-
riozitate clădirea unei școli noi, în curs de finisare. Pe atunci nu puteam bănui că nu era o clădire 
oarecare, ci o viitoare ctitorire. Dar mi-am dorit vag, într-un moment de visare, să predau la 
această școală. Nu era o dorință formulată precis, așa că mare mi-a fost surpriza și emoția, câteva 
săptămâni mai târziu, când am primit înștiințarea că sunt încadrată la Liceul nr. 9, care avea să 
poarte numele lui „Emil Racoviță”.

Îmi amintesc fiorul cu care am pășit pragul liceului. Veneam de la Școala nr. 14, împre-
ună cu secretara Valeria Neugebauer și cu bibliotecara Maria Bârzan. Toate trei eram incluse 
în activitatea unui colectiv care avea să dea ființă unuia din liceele de prestigiu ale Iașului. Căci 
viața liceului acum începea. Dar dacă secretara și bibliotecara au la îndemână cifre și documente 
care să ilustreze drumul spre realizările din acești ani, eu am doar crâmpeie de amintiri.

Prima întâlnire cu directorul Ioan Agachi, pe care-l consider ctitorul școlii, se anunța 
emoționantă. Era sever și gospodăros. Își alesese cu grijă colectivul de profesori, știind ce putea 
cere fiecăruia dintre noi. A știut și s-a străduit să creeze condiții de muncă pentru profesori și elevi.

Revăd și acum pregătirile pentru deschiderea noului an școlar. Pe Cici Muraru am 
văzut-o prima oară aranjând, împreună cu Luiza Ștefănescu, faldurile unei perdele, în timp ce 
profesorul de desen Gh. Dohotariu era consilierul tehnic.

Cel mai mult mă simt legată de primele serii de elevi. Cei mai dragi mi-au fost cei cărora 
le-am fost dirigintă și care au absolvit liceul în 1970 (R. Balan, T. Cadinoiu, D. Dragnea ș.a) și 
profesoarei de matematică, L. Cohan, care nu era întotdeauna mulțumită de ei, i-au făcut cinste 
la facultate și, mai târziu, în viață.

Nu am avut în vedere să formez specialiști, deși am mulți foști elevi, acum profesori de 
franceză, printre care amintesc: D. Cernei, M. Gheorghiu-Vornicu, C. Farcaș, G. Mardare, D. 
Stoica, A. Pintilie, C. Petrescu.

vIorIcA DAMIAN
Profesor de limba franceză

1964-1977

O ctitorire
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Am vrut să formez oameni care să iubească valorile spirituale ale Franței, în primul rând 
spiritul logic, claritatea, adevărul. Și, de ce să n-o mărturisesc, muzicalitatea limbii franceze.

Am vorbit în numele meu, dar de fapt acesta a fost scopul urmărit de întregul colectiv 
de catedră: Gita Navari, Miluța Calistru, Niculina Zală, Ana Dorobăț, Vasilica Irimia. La scopul 
arătat mai sus, s-au mai adăugat, pe măsură ce ne desfășuram activitatea, și altele: formarea cre-
ativității, tehnica dialogului, deprinderi de muncă în grup etc.
 De fapt, elevii au fost principalul stimulent: cu receptivitatea, curiozitatea, entuziasmul 
tineresc, neprețuita prospețime sufletească, au creat, m-au ajutat să creez tot ce a fost mai bun 
în activitatea mea. M-au făcut să mă simt tot timpul datoare față de ei. Mă întrebam adesea dacă 
le dau tot atât cât îmi dau ei mie. Și dacă nu dau nume, e fiindcă m-aș simți jenată să citez doar 
pe unii în mod preferențial. Sunt colegi care au făcut un bilanț riguros al realizărilor din toți 
acești ani, ceea ce va ajuta să se aprecieze rezultatele concrete. În ce mă privește, nu pot decât să 
mulțumesc generațiilor de elevi cu care m-am întâlnit, cu care am muncit la acest liceu.

Preluat din: Liceul „Emil Racoviță”, File de monografie 1964-1994, Iași, 1994, p.63-65

Inspiratul și incitantul titlu al acestui capitol „Foștii profesori se destănuie” mă înar-
ipează și mă ademenește să mă las legănat în voia amintirilor și a condeiului, încântat că am 
avut norocul să mă număr și eu printre foștii profesori ai acestei școli, mândrie a Iașului și a țării.

Multe, nespus de multe sunt de destăinuit, dar câteva din ele nu le pot da uitării cu 
niciun preț.

Unul din cele mai fericite momente din viața mea, care m-a bucurat nespus de mult, l-a 
constituit în 1965 vizita directorului Liceului de cultură generală Nr. 9 din Iași, prof. Ion Agachi. 
Acesta m-a solicitat ca profesor de limba latină la acest liceu, înființat de-abia cu un an în urmă 
din clase mediocre, predate de la liceele nr. 5 și nr. 8 din vecinătate, din care el hotărâse să facă 
un liceu bun, adunând în juru-i profesori cât mai buni la toate materiile.

Atmosfera de muncă disciplinată, conștientă și pasionată ce domnea în cancelaria și în 
clasele Liceului „Emil Racoviță”, ne-a unit pe toți profesorii în jurul înțeleptului și vrednicului 
nostru director I. Agachi, neîntrecut pedagog, apoi în jurul succesorului său, profesorul de fizică 
Valeriu Vasilache, ca pe o adevărată familie spirituală strâns unită și solidară, în efortul generos 
de cucerire a minților și inimilor elevilor noștri, spre a-i face apți să-și însușească cu drag și trăi-
nicie cunoștințele predate și deprinderile frumoase.

M-am simțit cel mai bine la acest liceu, unde uneori îndrumam și munca diriginților și 
unde aveam printre colegii de cancelarie și foști elevi de-ai mei (V. Mitrofan, Rodica Gavrilescu, 
Miluța Calistru, Minel Marcu). Mi-a plăcut mult să fiu așteptat cu nerăbdare, ascultat cu drag 
și cu interes de elevii mei, ca toți profesorii acestui minunat liceu, nu în silă sau cu groază, cum 

gHEorgHE coNDurAcHE
Profesor de limba latină

1965-1977

Ultima mea şcoală şi cea mai dragă
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erau și mai sunt unele cazuri. Acestea pentru că i-am iubit și i-am ajutat din inimă să se lumineze 
și să se formeze ca oameni cu dragoste față de muncă și față de cei din jur.

Iată, pe scurt, unele motive pentru care dintre școlile pe unde am trecut ca profesor, Li-
ceul „Emil Racoviță” mi-a rămas cea mai dragă școală și, de fapt, toate motivele se reduc la unul 
singur: că am contribuit și eu cu ceva din sufletul meu ca să-l vedem în fruntea liceelor din Iași. 

Preluat din: Liceul „Emil Racoviță”, File de monografie 1964-1994, Iași, 1994, p.62-63

Schimbările politice produse în decembrie 1989 ne-au amintit că Basarabia este pământ 
românesc și că avem o datorie morală să facem ceva ca generația tânără să știe acest lucru.

Primul semn l-au dat câțiva profesori inimoși din Chișinău care au pornit către noi în 
prima vacanță din martie 1990. Între ei trebuie să-i amintim pe scriitorul moldovean Vasile 
Vasilache, profesoarele Burdoicu Margareta, Jeni Marin, mama Doinei Aldea Teodorovici, de la 
Școala nr.1, Lucia Filip și Raisa Vladimir de la Școala nr. 59. Acum Școala nr.1 a devenit Liceul 
„Gh. Asachi”, iar Școala 59 se numește acum Liceul „Dante Alighieri”, dar li s-au alăturat alți 
profesori, care au însoțit primul grup de elevi, pe care i-au găzduit elevii școlii noastre și pe care 
i-am însoțit în excursie pe la mânăstirile și locurile din nordul Moldovei.

În aprilie 1990 două grupuri de elevi, aproape o sută, în două autocare, au fost cei care 
au deschis drumul către Basarabia. În acea primăvară, elevii de la Liceul „Emil Racoviță”, însoțiți 
de profesoarele Rugină Anica și Dăscălescu Aneta au sărbătorit Paștele pe pământul Basarabiei 
găzduiți de elevii de la cele două școli.

Vizitele de la Grădina publică „Ștefan cel Mare”, de la Muzeul de istorie și cercetare a 
ținutului natal, de la Muzeul de arte plastice, plimbarea pe malul lacului „Valea morilor” le-au 
lăsat impresii puternice.

De neuitat rămân excursiile la cele două cetăți: „Cetatea Albă” și „Soroca”.
Pentru prima dată între zidurile de la Soroca elevii basarabeni au auzit versurile: „Hai să 

dăm mână cu mână/ Cei cu inima română”. Versurile lui V. Alecsandri le erau nu numai necu-
noscute, dar mai ales interzise până atunci.

Privind peste apa Nistrului, învolburată și întunecată, elevii abia aici au înțeles, poate, de 
ce turnurile celor două cetăți priveau spre întinderile nesfârșite ale stepei rusești.

Drumul de la Cetatea Albă trece prin Dubăsari, Tighina și Tiraspol, drum străjuit încă 
de militari ruși.

Tot de acolo am trecut prin codrii Basarabiei unde stejarul lui Ștefan cel Mare, monu-
ment al naturii, mai amintește despre istoria acestui neam, greu încercat de lăcomia năvălitorilor.

Din acest aprilie al anului 1990, nenumărate schimburi de vizite au continuat.

ANEtA DăscălEscu
Profesor de limba română

1970-1990

Oaspeți în Basarabia
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Liceul „Emil Racoviță” poate spune cu mândrie că a fost primul care a dovedit că această 
activitate este benefică pentru cunoașterea reciprocă.

Motto: 
Timpul îşi picură clipele, timpul îşi flutură aripile, iar noi ne dăm seama cu părere 

de rău că astăzi nu mai e ieri…

 Anii au trecut și în urma lor au rămas doar amintiri despre colegi, prieteni, elevi, amin-
tiri pe care, orice ai face, nu le poţi uita. A vorbi despre anii petrecuţi în acest liceu nu este ușor, 
pentru că sentimentele sunt atât de complexe.
 Revăd pregătirile pentru deschiderea anului școlar, din septembrie 1964, simt fiorul cu 
care am pășit pragul acestui liceu, imaginea domnului director Ioan Agachi, de o energie ne-
obosită și de o tenacitate rar întălnită și căldura cu care am fost întâmpinată de un colectiv de 
profesori tânăr și entuziast.
 Am iubit școala, am iubit elevii și acesta e un adevăr. Alături de ei și pentru ei am slujit 
întotdeauna, timp de 31 de ani, ca profesor de matematică și diriginte. Pentru mine, aceasta a 
însemnat totul. Climatul de ordine, stilul de muncă riguros, înaltul nivel de profesionalitate al 
colegilor s-au reflectat în succesele obţinute an de an de către elevi la olimpiade, admitere în 
învăţământul superior și, mai târziu, în viaţă. Uitându-mă în jur, privesc generaţii de elevi care 
s-au realizat, poate și datorită mie.
 Atmosfera de muncă disciplinată ce domnea în școală, spiritul de colegialitate și colabo-
rarea ne-au unit pe toţi ca pe o adevărată familie. Neuitate au rămas excursiile cu colegii, cu ele-
vii, activităţile organizate cu prilejul zilelor școlii, micile „agape” de la „Mistreţul” (laboratorul 
de biologie).
 Sigur că nu întotdeauna a fost ușor, dar anii au estompat greutăţile sau neîmplinirile, 
dincolo de ele rămânănd neuitate eforturile întregului colectiv, elevi și profesori, pentru autode-
pășire continuă, pentru sporirea prestigiului școlii.

Mă mândresc că am fost profesoara acestui liceu până la pensionare, că aici au învăţat 
și copiii mei, azi și nepotul meu, prin care retrăiesc bucuria zilelor petrecute în acest liceu, a 
clipelor care, revenind în amintirea mea îmi înseninează gândul, nelăsându-l adumbrit de norii 
nostalgiei.
 În semn de omagiu, le adresez profesorilor și elevilor acestui liceu, putere de muncă, 
succese depline și le adresez urări de noi și frumoase realizări viitoare, pentru onora și pentru a 
spori prestigiul pe care și l-a căpătat Colegiul „Emil Racoviţă” în Iași și în ţară.

 fElIcIA MurAru

Profesor de matematică
1964-1992
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Totul a început la o masă festivă, la Liceul „G. Flaubert” (Rouen) cu ocazia Anului Nou 
1989, când directorul liceului, domnul Lenoir, a propus un toast pentru a celebra căderea dic-
taturii în România.

Apoi, după câteva zile, un mic grup de profesori a propus directorului liceului, să în-
frățească școala dumnealor cu un liceu românesc. Propunerea a fost acceptată și datorită do-
amnei profesoare Elizabeth Orange, care cunoștea de câțiva ani familia doamnei Rezeanu din 
Iași.

În vacanța de Paști a anului 1990, doi liceeni și două profesoare de la liceul francez au 
venit la liceul nostru pentru a concretiza înfrățirea.

Colegiul „J. J. Rousseau ” din Darnétal ai cărui elevi continuă de obicei cursurile la Liceul 
„G. Flaubert ”, s-a alăturat foarte repede înfrățirii.

Călătoriile de schimb școlar au devenit deja o tradiție. În fiecare an pe 23 octombrie, 
un grup de elevi francezi de la cele două școli, însoțiți de profesori, vin la Iași pentru 10 zile. În 
fiecare vacanță de primăvară, elevi și profesori de la liceul nostru merg la Rouen pentru 14 zile.

Înfrățirea aceasta este formidabilă pentru elevi, profesori, părinți, români și francezi. 
Elevii francezi au descoperit cu uimire, cu încântare, că românii le sunt aproape, în ciuda dis-
tanței ce-i separă; au constatat cu admirație că deceniile de regim totalitar n-au putut înăbuși 
dragostea de cultură, creativitatea și pasiunile poporului român.

Profesorii și elevii francezi au fost mirați de foarte buna pregătire a elevilor noștri la toate 
obiectele. Multe ore de clasă au fost dominate de participarea elevilor racovițeni.

Au fost sincer felicitați elevii noștri pentru limba franceză pe care o vorbesc. Ce mândri 
au putut fi profesorii români când două ziare au consemnat vizita grupului de români la primăria 
din Darnétal. Citez: „Incroyable!!! On a raremont vu de jeuves étrangers de passage dans la ré-
gion parler un francais d’une aussi grande qualité” (Ziarul Darnétal, 10 noiembrie 1990).

Am putea scrie mult despre înfrățirea spirituală și afectivă pe care ne-o poate dărui în-
frățirea aceasta. Datorită colegilor francezi, liceul nostru are o mică bibliotecă în limba franceză, 
care este solicitată mereu de numeroși elevi.

Dar cel mai formidabil este această experiență de prietenie pe care încercăm să o trăim 
împreună cu corespondenții francezi. Și chiar dacă nu reușim în toate momentele, fiindcă răb-
darea și diplomația lipsesc uneori, dorim totuși să avem niște prieteni care să ne respecte, să ne 
înțeleagă, să ne aprecieze.

În activitatea curentă, multe satisfacții am avut în special la clasele V, VI, VII, când copiii 
făceau din mânuțele lor o pădure deasă cu crenguțe, care fremătau de dorința de a răspunde.

Tot cu cei mici m-am simțit bine în excursii sau la serbările în limba franceză, care erau 
o încântare. Cu elevii mari am petrecut momente deosebite în orele când uitam de ceas datorită 
pasiunii lor, interesului lor, dorințelor de a ști și de a se evidenția la olimpiadele școlare. Și cred 
că cel mai bine și cel mai mult mi-a plăcut să lucrez cu Anca Lungu și cu Veriu Ovidiu.

MIluțA cAlIstru
Profesor de limba franceză

1966-1998

O înfrățire este formidabil!
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Dacă e să vorbim despre insatisfacții, acestea s-au datorat poziției pe care a ocupat-o 
obiectul limba franceză în catalog, poziție ce a determinat atitudini puțin agreabile din partea 
unor elevi și chiar a unor colegi.

Au fost momente care aș dori să revină. Îmi place să le menționez pe acelea legate de ex-
perimentele conduse de doi domni profesori de o aleasă cultură: de prof. Gheorghiu și de prof. 
Cosmovici. Mi-a fost drag să lucrez cu doamna prof. Zală la elaborarea capitolului privind noi 
tehnologii didactice în predarea limbii franceze.

Cu bucurie îmi amintesc de zilele festive dedicate școlii. După momente solemne bine 
realizate, urmau mereu ore agreabile de bună dispoziție, înțelegere, prietenie.

Pe câțiva colegi i-am considerat mereu prieteni chiar dacă dumnealor n-au știut-o vre-
odată. Eu așa am simțit-o pe draga doamnă Aurora Tudose, dar și pe domnul profesor Bozan și 
pe domnul director Agachi.

Dispariția nedreaptă a Pușei Zeman ne-a marcat pe toți cei din trupa lui Marcu. Ne-am 
simțit, de foarte multe ori, prieteni, noi, tătărășenii.

Tragica plecare a colegului de catedră de engleză , Alexandru Vornicu, a luat cu ea sobri-
etatea, exactitatea și alte multe calități ale omului și profesorului impecabil.

Îmi sunt dragi și clare figurile unor elevi foarte buni la limba franceză. Cu unii ca: Rox-
ana Badrajan, Raluca Darabă, Florin Rădulescu, Ioan Mihai, Florena Petrușca, Anca Lungu îmi 
face plăcere să mă întâlnesc și să zăbovim, oricât de mult, la depănarea unor amintiri. Și sigur că 
aș putea adăuga și altele, alte nume de elevi care m-au ajutat să nu-mi pierd entuziasmul și să pot 
continua, să ofer ce am eu mai drag: dragostea pentru muzica limbii franceze.

Preluat din: Liceul „Emil Racoviță”, File de monografie 1964-1994, Iași, 1994, p.69-71

Educaţia fizică este obiectul planului de învăţământ, căruia îi revine în principal, rolul 
de a acţiona în domeniul dezvoltării și al pregătirii fizice, de a stabili și de a realiza un echili-
bru corespunzător între efortul intelectual și cel fizic, element de mare importanţă în creșterea 
normală. Sub acţiunea organizată și continuă a exerciţiului fizic, procesele de creșteri și de dez-
voltare sunt influenţate pozitiv, favorizându-se și accelerându-se mecanismele de adaptare și de 
transformare ale principalelor funcţii vitale. Prin mișcare, se adaugă graţie, armonie, plasticitate 
și omul devine mai sensibil la frumuseţiile ce-l înconjoară, și își păstrează tinereţea.
 Voi păstra mereu în inima mea amintirile din acest liceu, pentru că aici au prins viaţă 
cele mai multe dintre speranţele realizării profesionale. În 1968, în interesul învăţământului am 
fost transferată de la școala generală Nr. 4 Iași la Liceul nr. 9 Iași. Aici nu exista sală de sport, iar 
ca bază sportivă, era un teren cu iarbă și puțină zgură. Având norocul să-l găsesc aici pe directo-
rul Ion Agachi, care mi-a oferit tot sprijinul, am reușit la început să amenajez un teren de zgură 
roșie și o sală de clasă drept sală de sport.

ElENA crIvoI
Profesor de educație fizică

1968-1995

De ce sportul?
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 Deși erau condiţii minime, mi-am selecţionat elevii doritori de a practica una sau mai 
multe ramuri de sport. Ne-am format un lot de atletism, o echipă de handbal fete și băieţi, o 
echipă de volei băieţi și fete și o echipă de gimnastică băieţi, apoi una de fete. Participând la 
competiţiile municipale, judeţene și zonale, am început să obținem rezultate remarcabile.
 Între anii 1969 – 1971, locul I la individual l-a obținut elevul Ștefan Merlușcă și a fost 
selecţionat în lotul național la gimnastică. În 1969, Rodica Gofmari obţine locul IV pe ţară la 
atletism(100m); în 1970, locul III pe ţară; în 1971 a fost selecţionată în lotul național de juniori. 
Anca Acatrinei a obținut locul I pe ţară la tenis de câmp în 1972.
 În 1973, Dan Stefănică a fost pe locul I la tenis de masă și a participat la etapa naţio-
nală. Mi-am continuat activitatea, formând echipe de handbal băieţi și fete, apoi și echipe de 
gimnastică fete, obţinând locuri fruntașe și participări la etape de zonă. Cu echipele de handbal 
am obţinut locul I pe judeţ și locurile II și III pe zonă. Gimnastica a obţinut locul II pe judeţ 
și participarea la spectacolele omagiale, de la București. Rezultate remarcabile s-au obţinut cu 
dansurile moderne și cu dansurile populare la concursurile municipale și judeţene. Sportul de 
masă s-a menţinut pe locul I pe judeţ între anii 1979-1986.
 Locuri fruntașe s-au obținut la Daciada, la „Cântarea României”, la cupa „Emil Racoviţă”, 
organizate la nivel de municipiu și judeţ. Mulţi dintre elevii noștri au îmbrăţișat cariera de pro-
fesori de educaţie fizică și antrenori. Exemplific doar câţiva: Hoftman Rodica (antrenor), Mihai 
Nantes, profesor București, Soni Tabacaru, Paul Pantea; Nucu Antoni (lector la facultatea de 
educaţie fizică), Mihaela Neagu, Gabriel Bejenaru (antrenor și manager handbal), Viorel Hudac, 
director clubul sportiv UNIREA Iași; Cristi Andrioae, Marius Fecheci și alţii.
 Nu-i pot trece cu vederea pe sportivii liceului, care au contribuit la prestigiul școlii, ob-
ținând rezultate remarcabile. Handbaliștii Hliboceanu Liviu, Petru Iulian, Bidirel Constantin, 
Coman Cornel, Pruteanu Constantin, Iftimie Sorin, Dorneanu Liviu, Dobârcean Ioan, Dan 
Grădinaru, Neamţu Paul, Radu Ochina și alţii.
 La gimnastică s-au remarcat Dana Zabavă, Șlunskz Ingrid, Vieru Dana, Cristina Ţâbâr-
nă, Cristiana Puiu, Zaporojan Jeni, Nona Pandrea, etc. Rezultate deosebite s-au obţinut la con-
cursurile judeţene și interjudeţene la DACIADA și la CÂNTAREA ROMÂNIEI, cu dansurile 
populare, dansurile moderne, demonstraţii de gimnastică pe stadion și la spectacolele zilelor 
aniversare ale liceului.
 Echipele reprezentative de handbal, baschet, volei, gimnastică, atletism s-au remarcat la 
toate cupele EMIL RACOVIŢĂ, precum și la alte cupe ale liceelor din Iași.
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Transferarea mea la Colegiul Național „Emil Racoviță”, în toamna anului 1984, mi-a 
produs destule emoții. Funcționasem la Școala nr.13 din Iași timp de 11 ani, ca profesor și 
ca director, înființând și dezvoltând această școală care, între timp, a devenit performantă în 
pregătirea elevilor.

Emoțiile rezultau din bunul renume pe care acest liceu și l-a creat în timp. Interesându-mă 
îndeaproape, am aflat că, încă de la înființare, liceul a avut directori valoroși, cu înaltă pregătire 
profesională, corecți, exigenți cu elevii și cadre didactice renumite prin calitatea pregătirii lor 
științifice și pedagogice. A trecut ceva timp până să mă integrez, dar, mai presus de orice, am 
muncit susținut, pentru a asigura o pregătire înaltă elevilor.

Privind acum spre anii cât am fost profesor de geografie la Colegiul „Emil Racoviță” 
(1984-2011), văd, înainte de orice, chipurile luminoase ale elevilor, și distincția profesorilor. 
Neuitate au rămas pentru mine, în afară de lecțiile de geografie, activitățile din cadrul catedrei 
de geografie (în unele perioade de biologie-geografie), activități care au creat o atmosferă 
emulativă. La ședințele catedrei erau invitați colegi de la alte școli, specialiști, geografi de valoare.

În perioada 1985-1994 a funcționat stația meteorologică școlară, unde elevii făceau 
observații asupra fenomenelor atmosferice înregistrate de aparatură. Cercul de geografie pe care 
l-am coordonat în acești ani prezenta un mare interes pentru elevi. O deosebită realizare a fost 
cabinetul de geografie, organizat de profesorii Ion Agachi și Olimpia Lazăr, dotat cu mobilier 
adecvat, cu aparatură modernă, material cartografic și colecție de minerale și roci după modelul 
Universității. Nu pot să nu amintesc organizarea anuală de excursii cu diferite tematici, expediții 
geografice în M-ții Apuseni, M-ții Retezat, M-ții Banatului, Delta Dunării ș.a.m.d. Rezultatele 
activității cercului de geografie, precum și valorificarea elementelor consemnate în excursii, se 
văd în participările la sesiunile județene și naționale de comunicări științifice ale elevilor liceeni 
(elevul Tarca Viorel a obținut premiul III la Târgoviște în anul 1989 cu un studiu ecologic asupra 
zonei turistice Ciric - Iași).

O satisfacție deosebită mi-a oferit-o pregătirea elevilor pentru participarea la 
concursurile școlare (olimpiade), la care aceștia au obținut rezultate exceptionale. Am reușit să 
le formez spiritul competitiv în mod deosebit elevilor Roșca Mircea (medalie de argint la faza 
internațională la Olimpiada de geografie -2009, Polonia), Istrate Ana Maria (medalie de bronz 
la Olimpiada Știintele Pământului -2011, Italia), Corodescu Ema (premiul I la Olimpiada de 
geografie, faza națională - Timișoara, 2011), Stoican Andreea (premiul III) și Mirea Mădălina 
(mențiune) la Călărași, Obada Otilia (premiul III, Suceava), Carpiuc Vlad (premiul III, Satu 
Mare), Ștefan Lavinia (mențiune, Constanța), Ceuca Cosmin (mențiune, Iași), Danaita Dan 
(mențiune, Tulcea), Balaur Sergiu (mențiune, Timișoara). La Olimpiada Națională din anul 
2009 la Satu Mare, elevii Roșca Mircea, Corodescu Ema, Carpiuc Vlad au obținut un punctaj 
ridicat, fapt care a dus la obținerea locului I pe țară.

Absolvenții Stoican Andreea, Ceuca Cosmin și Corodescu Ema sunt masteranzi și 

vAlErIAN DrAgu
Profesor de geografie

1984-2011

Îmi amintesc cu drag
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doctoranzi la Facultatea de Geografie de la Iași.
La sărbătorirea celor cinci decenii de existență a dragului meu liceu, toate gândurile 

și urările mele de bine se îndreaptă către fostele generații de elevi și profesori, împreună cu 
cele mai calde felicitări, adresate actualilor elevi și dascăli, personalului administrativ, cărora le 
doresc tot mai frumoase împliniri pentru strălucirea nestinsă în vreme a colegiului.

La 1 septembrie 1990 primeam, prin decizie guvernamentală, repartiție la Liceul Teoretic 
„Emil Racoviță” din Iași. Aveam 22 de ani și visam să fiu profesor. Asta îmi dorisem întotdeauna, 
pentru asta mă pregătisem la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza“, crede-
am în menirea mea de a schimba soarta unor copii.

Am intrat într-o școală care mi s-a părut rece. Am acea zi de septembrie vie în memo-
rie, plimbându-mă între secția de zi și cea serală, constatând că ceea ce credeam că știu despre 
sistemul de învățământ era doar o utopie. Într-o cancelarie dominată de nume grele, într-o cate-
dră cu personalități uriașe, era foarte greu să fii cel mai tânăr. Trebuia să duci o luptă grea pentru 
a-ți ocupa un loc și șansa mea a fost că am decis să port această luptă. Am devenit diriginta unor 
elevi adunați de la celelalte clase, unde nu făceau față, celebra clasă a VI-a F, și profesoara unor 
elevi de la seral,  care aveau dublul vârstei mele și cărora nu știam nici cum să mă adresez. Dar, 
după câțiva ani, în copiii năstrușnici descopeream suflete vii, seraliștii respectau ora de română, 
iar în colectiv îmi descoperisem modele și chiar prieteni. 

În tot acest interval, am trăit experiențe minunate. Cu elevii racovițiști mi-am susținut 
toate gradele didactice, alături de ei am condus Asociația Adolceris, am organizat tabere de 
neuitat, proiecte, concerte, spectacole de teatru, întâlniri cu ambasadori, campanii de voluntariat. 
În acest timp s-a născut fiica mea, care a crescut în mijlocul cancelariei, acum, foarte caldă, a 
devenit, în clasa a V-a eleva școlii, de acum Colegiul Național „Emil Racoviță”, apoi, după opt 
ani, absolventă a aceluiași colegiu, a pornit pe drumul unei universități de top european, fiind 
acum economistă în Olanda. Anii aceștia au însemnat și descoperirea unei umanități exemplare 
a colegilor mei, valoare descoperită în zilele și nopțile de pregătire a proiectelor, în colaborarea 
cu Fundația Leris, în evenimentele omenești prin care am trecut împreună. Deși nu evoc pe ni-
meni în mod special, în memoria mea sunt portretele minunate ale acelora care au fost sau încă 
sunt profesorii Colegiului Național „Emil Racoviță” și în care am simțit o familie.

Zilele mai grele, episoadele umbrite, poate, de neîmpliniri, existente în fiecare colectiv, 
au reprezentat un imbold pentru mai mult și mai bine. Atunci când, după 20 de ani, am decis să 
părăsesc școala în care m-am format, am părăsit o clădire, modernă, frumoasă, cu resorturile 
ei interioare. Am părăsit, poate, și niște oameni. Dar pe toți ceilalți, care mi-au fost prieteni sau 
simpli tovarăși de drum, i-am luat cu mine și îi port în suflet ca pe o comoară. 

Orice școală are o imagine reală și una virtuală, o dimensiune a momentului și o proiec-
ție subiectivă a fiecărui profesor, elev sau părinte. Colegiul Național „Emil Racoviță” de astăzi 

MoNIcA coțofAN
Profesor de limba română

1990-2010

Despre CNER sau despre şcoala din inima mea
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este o școală care își definește profilul prin performanță și excelență, care aniversează o jumătate 
de secol și căreia îi doresc, din tot sufletul, succes! Școala mea, de care nu m-am despărțit nici-
odată, avea și neîmpliniri, avea și succese și, pentru toate noi am fost răspunzători. Școlii mele 
nu îi pot dori „La mulți ani! “, pentru știu că ea va trăi atâta vreme cât noi, cei care o iubim, o 
păstrăm în suflet.

Reciteam cele scrise de un elev la o oră de dirigenţie: „Și, cum totul se apropie de un 
final...Uităm, asumăm tăcerea? Ce mai contează?”

Deși prilejul acestor gânduri par a-l fi uitat, poate că, uneori, sunt nevoită să recurg la 
esența lor.

Am în suflet, cred că mereu voi purta cu mine, prin mine, acele clipe de fericire petrecute 
alături de dumneavoastră, profesorii și elevii mei și, pentru un timp, colegii mei.
Timpul, dacă m-a învăţat ceva, e că aceste clipe în viața unui profesor și a unui om vin cu lucru-
rile minuscule, insignifiante și nu când le dorim, ci pe neașteptate...

N-aș fi crezut că un sfat al dumneavoastră mă poate face mai bună, că o privire îmi poate 
da curaj atunci când am nevoie. Poate am avut prea mult curaj câteodata, dar gândul că am învă-
țat acest lucru de la dumneavoastră mă face să cred că e bine ce am făcut, chiar dacă întotdeauna 
e loc de mai bine. 

Am găsit în acest spaţiu o liniște, o ordine...mereu m-au trădat gesturile, m-au desprins 
de mine într-o lume care nu așteapta. A fost o lume care m-a vrut mereu mai puternică, gata să 
etalez compatibilitate, competitivitate, excelenţă și chiar adaptabilitate. Din păcate, nu am reușit 
întotdeauna, pentru că am fost doar...eu, profesorul de biologie, cu bune și cu rele, dar cu dorin-
ța permanentă de a rămâne ceea ce am învățat să fiu: un om printre oameni.

Cu timpul, am început să renunţ la ideea că s-ar putea schimba într-un fel, deci am 
așteptat, rezistând, persoanele altfel ... pe unele le-am găsit, pe altele le-am regăsit, iar pe unele 
le-am pierdut... 

Așa că, la 50 de ani ai liceului și aproape tot atâția ai mei, tăcerea vine ca un refugiu com-
pensatoriu, dar și cu întrebări, ce se ascund printre minuntarul gândului și al sufletului meu, iar 
dincolo de această tăcere e emoția mea, a absolventului de la Racoviță, a profesorului debutant 
de la Racoviță, a dascălului permanent în formare în Racoviță și a omului încercat și provocat 
în Racoviță.

Cât de bine am reușit să răspund acestor încercări și provocări știu eu, dar și cei care 
mi-au fost alături în formarea mea, adică profesorii mei, cărora le adresez un simplu, dar sincer: 
Mulțumesc! și, nu în ultimul rând, elevilor mei, care m-au ajutat să devin ceea ce sunt astăzi, ca 
ca profesor și ca dascăl.

IoANA boHotINEANu
Profesor de biologie

1996-2014

Pentru că, de cele mai multe ori, cuvintele vin neaşteptate
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Cred cu adevărat în această profesie. Indiferent de schimbările politice, economice, so-
ciale ale societăţii în care trăim, educaţia ar trebui să aibă un rol formator, modelator. 

Menirea de profesor este o şansă. Ea te cheamă, vine spre tine, te găseşte. Se dezvoltă în 
sufletul tău dorinţa de cunoaştere şi de dăruire. Se construieşte, în timp, o legătură specială între 
profesor şi discipolii săi. 
 Am avut şansa ca, după terminarea facultăţii, să devin profesor la Colegiul Naţional 
„Emil Racoviţă” Iaşi şi acest lucru mi-a oferit ocazia să răspund provocărilor unor elevi curioşi, 
interesaţi, pasionaţi. Am încercat, în cariera mea de până acum, să îi încurajez pe elevi să fie ei 
înşişi, să caute armonia, încrederea, echilibrul, să aibă curajul de a spune ce gândesc şi puterea 
de a schimba în bine lumea din jurul lor. Am încercat să dăruiesc fiecăruia dintre ei o părticică 
din inima mea, considerându-i copiii mei de suflet, „mesajele vii“ pe care le dăruiesc viitorului.

Cunosc efortul necesar participării la concursuri şi examene, atât personal, cât şi ca men-
tor al elevilor şi studenţilor şi îl judec cu ochiul celei care ştie câtă voinţă, câtă perseverenţă şi 
câtă energie se ascunde şi într-o nereuşită. Cu atât mai mult mă bucură reuşitele elevilor mei, 
indiferent de domeniul în care performează. 

Mă gândesc la anii petrecuţi în CNER ca la anii în care am învăţat poate cele mai multe 
lecţii. Au fost ani în care a fost testată adevărata valoare. Au fost ani în care m-am format şi dez-
voltat, atât pe plan profesional, cât şi personal.

Dacă în timpul studiilor universitare am avut oportunitatea de a cunoaşte studenţi 
şi profesori de la Universitatea Paris Diderot-Paris 7, centru de emulaţie intelectuală şi de 
creativitate, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi mi-a dat ocazia de a cunoaşte mediul 
preuniversitar european prin participarea mea la schimburi de experienţă cu Liceul „Gustave 
Flaubert" din Rouen-Franţa, „Sophianum Gymnasium" Gulpen-Olanda şi Liceul Ştiinţific 
„Lorenzo Mascheroni” din Bergamo, Italia. 

Proiectele dintre CNER şi liceele mai sus meţionate, ca şi participarea individuală sau 
alături de colegi la programele Grundtvig şi Leonardo da Vinci, mi-au oferit experienţe de 
învăţare inedite, comunicare interculturală, noi căi de motivare în cadrul activităţilor educative 
şcolare şi extraşcolare. Activităţile pe care le-am desfăşurat în spaţiul european au pus în evidenţă 
multiculturalitatea, valorile culturii tradiţionale şi păstrarea identităţii. Participarea la aceste 
proiecte a reprezentat un câştig real, atât pentru mine, cât şi pentru elevii implicaţi în proiecte. 

Mi-aş dori ca fiecare întâlnire în timp cu foştii mei elevi să fie o întâlnire de suflet şi să 
am întotdeauna bucuria împlinirii profesionale şi mulţumirea lucrului bine făcut, pentru că 
„Oamenii sunt cei care dau semnificaţie vieţii”. 

lorElA cArADAN
Profesor de biologie

1997-prezent

Menirea de a fi profesor
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Dacă aș asocia perioadele vieţii cu pietre de diferite mărimi și culori adunate într-un vas 
de argilă precum eroul etrusc al scriitorului Mika Waltari, aș ști cu siguranţă că piatra cea mai 
frumos rotunjită și șlefuită, cu cele mai interesante și fin nuanţate nervuri, ar fi piatra culeasă 
drept mărturie pentru anii de profesorat la „Racoviţă”. Alegerea nu ar ţine seamă de numărul 
anilor, ci mai ales de importanţa acestora în cariera mea didactică de aproape 40 de ani.

Nu mai eram o debutantă în 90 când am primit decizia de numire la LER. Îmi făcusem 
ucenicia și adunasem experienţă la o școală generală din cartier. Fusesem chiar inspector școlar 
un număr de ani. Aveam un profil profesional respectat. Venirea la „Racoviţă” a fost însă provo-
carea benefică, schimbarea care m-a ferit de rutină și de automulţumire. Respectul elitei cance-
lariilor ieșene nu era ușor de câștigat. Cum nu era ușor să-i convingi de profesionalism pe elevii 
de aici și pe părinţii lor. Am acceptat provocarea. Rezultatul a venit în cote ușor cuantificabile: 
medii mari la examene, premii la concursuri, un nume de autor pe o apreciată serie de manuale 
de limba engleză, participări la numeroasele proiecte educaţionale, recunoașterea ca formator 
cu experienţă în ţară și pe alte meridiane, prezentări și ateliere de lucru la conferinţe. Lista ar 
putea continua.

Toate acestea sunt, în mod incontestabil, realizări profesionale remarcabile de care sunt 
extrem de mândră. Toate înseamnă muncă și dăruire pentru cariera pe care nu am greșit când 
am ales-o. Toate acestea reprezintă timp și efort, pe care le-am contrabalansat cu un entuziasm 
uneori aproape inepuizabil. Dar cea mai frumoasă piatră din vasul meu de argilă este cea mai 
frumoasă pentru că ele, neîndoielnic, au fost inspirate de elevii mei racoviţiști și pe toate le-am 
dedicat lor, fără ca ei să știe. Ei doar au simţit că-mi pasă de ei și că-i respect ca parteneri de 
dialog. Între noi s-au ţesut fire durabile, care, desigur, nu pot fi numărate, dar care transpar în-
tr-un zămbet peste ani. Zâmbetul lor firesc, neforţat, ca și privirea clară și directă sunt mărturia 
autentică că nu mi-am risipit anii și fiinţa la „Racoviţă”, ci că aici am avut șansa de a trăi cea mai 
intensă și creativă perioadă din cariera mea de profesor. Așa se face că în vasul meu de argilă 
piatra Racoviţă este cea mai frumos șlefuită și mai fin nuanţată.

rADA bAlAN

Profesor de limba engleză
1990-2012
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Parcă n-aş vrea să trag o linie albastră şi să fac socoteala. Mai bine arunc doar o privire 
peste umăr, cu gândul ţintit spre drumul care se aşterne sub soare, întâlnindu-se cu potecile sau 
autostrăzile altora.

Şi văd un şir lung de ferestre, ca nişte exuvii care au rămas în urmă, preţ al devenirii mele.
Am crezut, cu trufia tinereţii, că eu am ales o şcoală vestită care va deveni şoimul meu 

purtat cu mândrie pe umăr. Un vânt nou îmi sufla în pânze şi iluziile îmi erau întregi. În scurt 
timp, aveam să aflu că nu alesesem nimic, aveam doar un loc de muncă şi că nici el nu mă alesese 
pe mine. Ţinea doar de puterea mea să transform împrejurarea într-un rost înalt şi frumos şi să 
mă las preschimbată de această profesie care înseamnă întâlnirea cu fumosul de atâtea feluri.

Am visat, o etapă întreagă, - şi am plătit cu o exuvie - să sporesc, prin fapta mea, măcar 
cu o fărâmă frumuseţea lumii. M-am amăgit că venind frumos şi curat spre oameni, ei îmi vor 
ieşi în cale la fel. La soroace mai mari, am cunoscut bucuria unor întâlniri binecuvântate: dialog 
înalt, cu miez şi haină de catifea, promisiuni de rod bogat mai târziu. Şoimul meu părea crescut 
din umăr şi scruta o zare care mă chema.

Am admirat oameni, lucruri şi idei până la preţuire şi neuitare. Încet, „ în paşi, în zboru-
ri şi chemări,” ei s-au mutat cu frumosul lor omenesc în fiinţa mea. Unii au urcat pe o scară la 
stele, unde au şi rămas şi veghează. I-am iubit cu uimire pentru felul lor de a primi tinereţea în 
preajmă, de a nu se măsura cu prieteni, de a nu se încrâncena într-o convingere. Lecţia lor am 
acceptat-o cu bucurie şi, în schimb, le-am dat o exuvie.

Am căutat ani la rând, frumuseţea în oameni şi-n lucruri, ca să le-o pot arăta şi dărui 
ochilor iscoditori. N-am ştiut de la-nceput că profesorul de vorbe ştie oricum unde este fru-
museţea, fiindcă el este primul care vede curcubeul. Am căutat în vremea aceea, să fiu un călător 
bun, să-i iau şi pe alţii la drum, să-i îndrept spre singurul liman unde-ar fi meritat să stea cu 
capul în mâini. M-am căutat pe mine în oamenii mici nerăbdători să poarte şoim, şi m-am găsit 
frumos. Ca pe o aripă de furnică, am dăruit din nou o exuvie.

Am zărit, prin ferestre întredeschise, lumina care era şi a mea. Poate că nu mă înteme-
iasem destul, dar succesul mă întâlnea şi pe mine. Oamenii mici scriau ca mine, ironizau ca 
mine, iar oamenii mari îmi răspundeau altfel şi altfel se uitau la şoimul meu păstrat pe umăr. Nu 
pot să spun că am văzut sau am cunoscut deplin, dar am zărit măcar împlinirile clipei. Şi clipirea 
aceea mi-a dat o putere în plus.

Am simţit, aici şi cu vremea, toate trăirile lumii: că este important să preţuieşti şi să fii 
preţuit când trebuie, că şcoala este o lume în mic, dar viaţă este şi în altă parte, că irosirea are 
frumuseţea ei, că timpul nu stă în loc pentru nimeni, că, oricât ar fi de mare jertfirea, nere-
cunoştinţa vine din urmă la fel. Şi-am simţit din nou că las în zid o exuvie.

M-am întrebat, uitându-mă încă o dată peste umăr, fără să-mi fac vreun „ autoportret 
într-o oglindă spartă” (Octavian Paler), ce am în urma mea un sfert de veac sau un destin? 

lIlIANA bAlAN
Profesor de limba română

1990- prezent

Şi devenirea are preţul ei
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Jumătate din viaţă – îmi spun -, tinereţea mea, o jumătate din tot. Şi cum să mă dezic de ea? Mi-e 
totul acesta frumos şi fiindcă el s-a întregit aici.

Am înţeles, plătind pentru fiecare uimire, că n-am de ce să stau în umbra altora, dar mai 
ales să nu ţin umbră nimănui; că nu e important dac-am cântat la flaut sau la tobe, esențial este 
că am făcut parte din orchestră, unde am avut partea mea de vibraţie; că fiecare are atâta cer cât 
îi încape în pătratul ferestrei şi cât poate duce în dreptul inimii. Iar a crede, a visa, a admira, a 
căuta, a zări, a simți, a se întreba și a înțelege sunt fărâme din cerul meu care-mi fusese altădată 
şoim pe umăr.

Nu de puţine ori, avem tendinţa să trecem nepăsători prin viaţă, marcaţi de un soi de 
superficialitate, dat şi de faptul că trăim în epoca vitezei. Acordăm puţină importanţă sau deloc 
întalnirilor care, pană la urmă, pot constitui pentru noi puncte de plecare în realizarea des-
tinelor noastre.

Fie că e vorba de “întalniri” cu domenii ce se vor constitui ca viitoare pasiuni ale noastre, 
fie că e vorba de “întalniri” cu oameni de cultură, de mare rafinament spiritual, pe care-i cu-
noaştem prin intermediul eseisticii lor, fie că vorba de întalniri cu aceia care ne-au modelat întru 
devenire (unii dintre profesorii noştri), toate acestea nu sunt întamplătoare.

Se intersectează drumuri (elevi, profesori, studenţi etc.) şi aproape că nu ne gandim la 
impactul uriaş pe care-l pot avea asupra vieţii noastre. Asemenea întalniri par că au rolul de a ne 
“construi”, de a ne apropia, pe nesimţite, de ceea ce este cu adevărat valoros: Binele, Frumosul, 
Adevărul.

Cineva ar putea spune că volumele pe care le parcurgem cu înfrigurare, din dorinţa de a 
acumula cât mai multă cunoaştere, se circumscriu şi ele unor întalniri fundamentale pentru noi, 
fie ca e vorba de domeniul stiinţelor exacte, fie de cel al literaturii, de exemplu. Sigur, un îndemn 
logic ar fi să fim deseori cu “ochii deschişi” înspre tot ce ar putea fi o nouă provocare pentru noi, 
care s-ar putea constitui mai tarziu ca viitoare pasiune. Însă...de cate ori suntem atenţi la asta? 

Şi exact din acest motiv avem nevoie de astfel de intalniri cu oameni pe care-i privim ca 
modele, cel puţin la un moment dat. Tocmai pentru că ne pot ghida, ne pot determina, printr-o 
intuiţie fantastică, să ne descoperim vocaţia..

 Aceia care s-au remarcat printr-un talent extraordinar au trezit în sufletele noastre de 
elevi dorinţa de a cunoaşte, de a explora lumi. De altfel, o asemenea întalnire esenţială pentru 
mine a fost aceea cu profesoara mea de romană, ulterior şefa mea de catedră, Maria Trandafir,  
un om de excepţie , cu deosebită vocaţie pedagogică, având o inteligenţă remarcabilă şi mare 
sensibilitate şi delicateţe sufletească, renumită, admirată şi apreciată în învăţămantul preuniver-
sitar ieşean, care m-a facut să doresc să îmbrăţisez aceeaşi carieră, cu toată dăruirea. Orele de 
română erau extraordinare, tocmai pentru că avea darul de a ne captiva şi de a pierde noţiunea 

corNElIA-lIvIA sârgHIE
Profesor de limba și literatura română, 

2000- prezent

Despre  întâlniri deloc întâmplătoare…
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timpului. “Cum? A sunat? Dar când a trecut ora?”- mă întrebam şi ne întrebam, vrăjiţi, parcă, de 
tot ceea ce se discuta la literatură. Şi gramatica ne plăcea mult, tocmai pentru limpezimea şi log-
ica explicaţiilor date de “doamna” noastră. Pentru că aşa o numeam, cu dragoste şi cu admiraţie.

Un alt obiect pe care îl iubeam a fost biologia, cu doamna Olimpia Cozariuc, care avea 
talentul de a explica totul foarte clar şi atractiv, astfel încât plecam acasă cu lecţia învăţată din 
clasă. Făcea nenumarate recapitulări cu noi şi, prin întrebări-ancoră, dar şi scheme ce esenţial-
izau capitole, ne reactualiza cu uşurinţă noţiunile din lecţiile anterioare. 

Delicateţe deosebită avea doamna profesoară de franceză, Miluţa Calistru, căreia îi plă-
cea atât de mult să pună accentul pe formarea unei culturi temeinice. Spre exemplu, nu lipseau 
niciodată trimiterile, în franceză, desigur, înspre pictura impresionistă (şi astfel, plecând de la 
imaginile pe care ni le arăta, analizam stilul lui Claude Monet, Edouard Manet, Auguste Renoir, 
Edgar Degas ori Vincent Van Gogh) sau înspre stiluri arhitectonice ale unor palate constru-
ite în Franţa în epoci diferite. Ne-a făcut să-l îndrăgim pe Antoine de Saint-Exupery, invitân-
du-ne la analize rafinate pentru “Micul Prinţ”, observând specificul unor structuri/ construcţii 
în franceză, care evidenţiau trăirile personajelor.

Foarte captivante erau şi orele de istorie cu domnii profesori Liviu Burlec şi Mircea Stru-
gariu, de geografie cu doamna profesor Viorica Pricop sau orele  de logică şi de psihologie cu 
domnul profesor Minel Marcu. Materia era aşa de bine organizată şi predată, încât multe dintre 
noţiunile împărtăşite cu talent pedagogic se reţineau cu uşurinţă. De asemenea, cu aceeaşi orga-
nizare eficientă a materiei,  m-au încântat orele de latină realizate de doamna profesoară Elena 
Muşetescu-Telesa, o persoană discretă, care nu obosea prin insistenţă şi care m-a cucerit prin 
libertatea pe care ne-a lăsat-o să  îndrăgim latina. 

Exact astfel de “intersectări” de drumuri, deloc întamplătoare, trebuie să ne apropie de 
ceea ce se raportează la esenţa structurii noastre, la autocunoaştere. Abia atunci putem alege. Şi 
încă bine.

Ca profesor, am păşit pragul Colegiului “Racoviţă” în anul 2000, după terminarea mas-
teratului. Aveam ambiţie, entuziasm, aşteptări şi bucuria că voi lucra cu nişte elevi foarte buni, 
pe care eram hotărâtă să-i determin să devină pasionaţi de română (dacă nu pe toţi, măcar pe 
cea mai mare parte dintre ei). Şi aşa a şi fost.  Eram încântată că puteam să “dăltuiesc” frumos 
minţi şi suflete, că puteam să le fiu şi formator. Aveam în memorie modelele mele   ( oameni care 
mă modelaseră şi pe mine). Şi am avut şansa să întâlnesc elevi deosebiti, animaţi de dorinţa de 
a şti, de a descoperi, de a înţelege, de a explora, de a crea, la rândul lor, poezii ori proză. Fie că 
ne implicam, entuziaşti, în realizarea revistelor şcolare, fie că se scriau creaţii pentru Concursul 
“Tinere Condeie”, fie că elevii participau la diverse concursuri şi olimpiade la română, ori la cer-
curi literare, fie că aveau dorinţa de a ieşi în evidenţă prin talent actoricesc la diverse puneri în 
scenă ale unor fragmente din opera literare, realizam împreună cu pasiune activităţi deosebite. 
Îmi amintesc, astfel, de câţiva dintre foştii elevi precum Ştefan Trifanov, Vlad Tomei, Roxana 
Ruja,  Andrei Vacaru, Ioana Lungu, Cristina Cobzaru, Simona Lucaci, Camelia Apostoaie, Mi-
rela Iordache, Alina Romanică, Cristina şi Anca Marineaţă,  Sergiu Cheşcu, Corina Chipăruş, 
Alina Puiu, Diana Dorofte, Corina Chipăruş, Gabriela Bosâncianu, Alexandru Stratulat, Dorina 
Luculesei, Florena Toma, Dragoş Băiceanu, Ema Corodescu, Ecaterina Vasilache,  Eveline Gio-
sanu, Flavia Livenschi, Ecaterina Trincă, Andreea Rotundu, Andrei Savin, Ariana Rusu, Sabina 
Diac, Estera Boancă, Alexandra Tăbolcea,  Ioana Murgu, Andreea Tănasă, Diana Enachi sau de 
actuali elevi, precum Alexandra Ioana Popa, Miruna Cozianu, Andrei Palamariu, Bianca Guzgă, 
Delia Alupoae, Diana Coste, Ana-Maria Stoica, Horia Dragoslav. Cu toţii am colaborat frumos, 
bucurându-ne de reuşitele şcolare.

Nici întâlnirile lor cu noi, profesorii, nu sunt întâmplătoare, pentru că lecţiile noastre 
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şi modul în care lucrăm cu elevii îşi pun adânc amprenta în sufletele şi în minţile acestora şi 
influenţează destine.

Ceea ce este important de conştientizat e că este necesar un spirit de echipă, existent atât 
de-o parte, cât şi de cealaltă a catedrei, atât în mediul liceal, cât şi în cel gimnazial. Prin urmare, 
după ce se descoperă înclinaţia într-un anume domeniu şi pasiunea pentru acesta, comunicarea 
eficientă elev-profesor e fundamentală, ducând, în final, la reuşită.
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Destine umane și profesionale
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Strălucit profesor de matematică. S-a născut la 28 iulie 1927, în comuna Sângătin, (azi, 
sat în loc. Apoldu de Jos), jud.Sibiu, într-o familie cu șase copii și cu posibilităţi materiale mo-
deste. La insistenţele mamei sale care dorea ca membrii familiei să depășească condiţia sociala 
a părinţilor, se pune serios pe învăţătură. Urmează clasele primare și gimnaziale în satul natal, 
după care se înscrie la Liceul Teoretic ”Gheorghe Lazăr” din Sibiu, pe care-l absolvă în 1948. Ur-
mează cursurile Facultăţii de Matematică și Fizica din cadrul Universităţii Alexandru I. Cuza din 
Iași, pe care le termină în 1951. La terminarea studiilor este repartizat în calitate de preparator 
la Institutul Pedagogic din Timișoara. După satisfacerea stagiului militar, revine în Iași, în 1954, 
fiind numit profesor la Şcoala Tehnică Financiară.
 Crescut și educat în spiritul muncii, cinstei, corectitudinii, dragostei faţă de profesia 
aleasă va cunoaște o ascensiune remarcabilă în învăţământul preuniversitar ieșean. Între 1955 și 
1958 va profesa în calitate de profesor la cunoscutul Liceu Costache Negruzzi, iar, din 1958 până 
în 1966 la Liceul Alexandru I. Cuza. Aici începe o perioada de afirmare profesională remarcabi-
lă, unde obţine cu mai multe serii de elevi rezultate foarte bune la examenul de bacalaureat și la 
concursurile de admitere în învăţământul superior. In acest context, devine unul dintre cei mai 
cunoscuţi profesori de matematica de la nivelul fostei Regiunii Iași, fapt ce-l determină pe Ion 
Agachi, directorul recentei înfiinţate Şcolii Medii nr.9, actualul Colegiu Emil Racoviţă, dornic să 
formeze un colectiv didactic valoros și să ridice într-un timp scurt, prestigiul școlii, sa facă toate 
diligenţele pentru transferul profesorului Mihai Bozan la noul liceu înfiinţat. Aici va cunoaște 
apogeul activităţii profesionale, luându-și gradele didactice II și I. În 1966 ca urmare a meritelor 
profesionale, i se acordă titlul de Profesor fruntaș de către Ministerul Învăţământului. În anii 
1970-1973, a participat la o cercetare de amploare care a avut loc în școală, condusă de cercetător 
pr. dr. Pelaghia Popescu și concretizată într-un volum intitulat Înnoirea tehnologiei didactice în 
treapta a doua a liceului, care a apărut la Editura Didactică și Pedagogică, București,1974, pro-
fesorul Mihai Bozan fiind unul dintre coautori. La Colegiul Naţional Emil Racoviţă va rămâne 
până la ieșirea la pensie în 1987, reușind să facă din matematică, o specialitate aridă pentru elevi, 
un obiect îndrăgit de aceștia. A rămas în conștiinţa a zeci de generaţii pentru remarcabilele sale 
calităţi pedagogice, profesionale și morale.

Liviu Burlec

MIHAI boZAN
(n.1927- d.2012)
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 A văzut lumina zilei în 7 noiembrie 1927, în satul Aldești, judeţul Galaţi, într-o familie 
de ţărani puţin înstăriţi, oameni cuminţi, cinstiţi și cu frica lui Dumnezeu.
 A urmat școala primară din sat și apoi cursurile liceale în orașul Bârlad.
 A fost un elev silitor, dornic să-și croiască o viaţă mai bună decât cea a părinţilor, care 
trudeau din greu pentru a munci pământul puţin și sărac pe care îl posedau.
 Încă din liceu a dovedit interes pentru disciplinele umaniste, pentru limba și literatura 
română în special.
 A terminat liceul în anul 1948 printre primii absolvenţi și s-a hotărât să susţină concurs 
de admitere la Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I . Cuza” Iași.
 A fost un student valoros cu reale aptitudini de dascăl și cercetător a fenomenului literar, 
pasionat al studiului literaturii române clasice.
 La terminarea cursurilor universitare, date fiind rezultatele obţinute ca student este an-
gajat ca inspector și metodist la Direcţia Regională a rezervelor de muncă. Iar între anii 1954-
1957 în munca de director și profesor la Școala Profesională Auto și la Școala Profesională de 
Meserii din Iași.
 Din anul 1957 și-a început activitatea în învăţământul de cultură generală la Școala Ge-
nerală nr. 21 din Iași, apoi la liceul „C. Negruzzi” ca director. 
 Aici, profesorul Vasile Mitrofan a dat dovadă și de deosebite calităţi de conducător și 
organizator. 
 Cadrul apropiat celor a căror interese le reprezenta– elevi și profesori, bun gospodar, a 
reușit să contribuie la ridicarea prestigiului acestei valoroase unităţi de învăţământ ieșean. 
 Date fiind rezultatele deosebite pe care le-a deţinut este promovat, începând din anul 
1962 în cea mai înaltă funcţie din ierarhia învăţământului preuniversitar– șef secţie de învăţă-
mânt a Sfatului Popular Regional Iași. Activitatea de inspector general și mai târziu, din nou, cea 
de inspector a fost apreciată de personalul didactic din regiune și mai târziu din judeţul Iași.
 A dat dovadă de omenie și înţelegere, dar și de exigenţă și hotărâre în realizarea sarcini-
lor învăţământului ieșean.
 Cei mai mulţi ani de activitate i-a realizat la Liceul „Emil Racoviţă” din Iași, ca profesor 
începând cu anul 1969 și până la pensionare, în anul 1989. Aici a putut să dovedească capaci-
tatea de muncă, dăruirea, interesul pentru a realiza un învăţământ modern, plin de conţinut, 
urmărit cu viu interes și cu multă plăcere de elevi.
 Cu o bogată și multilaterară informare, pasiune, pregătire metodică și-a câștigat stima, 
aprecierea colegilor de specialitate din școală și municipiul Iași.
 A contribuit la elaborarea unor lucrări știinţifice referitoare la modernizarea tehnologiei 
didactice din clasele liceale, activitatea pe grupe de elevi în predarea limbii și literaturii române. 
Aceleași preocupări le-a avut și în pregătirea lucrărilor de grad didactic.
 A trecut în lumea umbrelor în februarie 1994.

Ioan Agachi

vAsIlE MItrofAN
(n. 1927-d.1994)
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Între profesorii şi pedagogii care au zidit acest lăcaş educaţional, un loc luminos revine 
profesorului de biologie Aurora Todosi, eminent dascăl, neîntrecut organizator, persoană de o 
rară omenie.

Fiică a unei familii de luminaţi învăţători– Ioan și Elisabeta Dan– din satul bucovinean 
Pîrteștii de Jos, Aurora s-a născut la 18 februarie 1929. Crescută în apropiere de Stupca, formată 
sub influenţa culturală a familiei, Aurora și-a îndrumat pașii către Liceul pedagogic, pe care l-a 
absolvit în 1949, la Gura Humorului. A urmat apoi Facultatea de Știinţe Naturale a Institutului 
Pedagogic, apoi Facultatea de Biologie a Universităţii București.

A funcţionat ca profesor de biologie, lucrând nemijlocit la catedră aproape două decenii 
în diferite școli ale judeţului Iași, a fost inspector școlar de biologie la secţia de învăţământ a fostei 
regiuni Iași mai mult de opt ani, a îndeplinit funcţia de Director a Casei Corpului Didactic din Iași 
peste șapte ani și, în sfârșit, aproape un deceniu a fost Director adjunct al Liceului Emil Racoviţă.
În oricare post s-a aflat, prof. Aurora Todosi a strălucit prin competenţă, tact, pricepere în soluţi-
onarea celor mai variate și uneori, spinoase probleme școlare, prin dăruire faţă de profesie, mare 
dragoste faţă de elevi, mergând până la abnegaţie, prin sufletul de mare sensibilitate, cu adânci 
vibraţii la tot ce-i omenesc. Dar, dintre toate, Aurora Todosi a atins adevărate culmi ale afirmării 
în calitate de Director al Casei Corpului Didactic și de profesor de biologie la catedră.

Menită a deveni un așezământ de sensibilizare și animare pedagogică, de propășire pro-
fesională a dăscălimii, Casa Corpului Didactic din Iași, sub îndrumarea prof.Aurora Todosi, a 
servit, în mod magistral, scopurilor propuse, deservind o instituţie nu numai de mare prestigiu, 
dar si cu deosebită atractivitate pentru slujitorii școlii ieșene. Cadre didactice aflate la început 
de drum ca și cele cu un activ de decenii și-au îndreptat pașii ani la rând către lăcaşul din str. 
N.Bălcescu, cu plăcere, cu nădejdi, cu sentimente ale unei deveniri profesionale și umane. Aici 
au găsit, de fiecare dată, o îndrumare plină de atenţie, un sfat competent, o literatură corespun-
zătoare.
În acelaşi timp, Aurora Todosi a fost un neîntrecut profesor de biologie, cu un desăvârşit simţ 
al datoriei pedagogice. Generaţii la rând de elevi au fost pregătite de profesorul care nu şi-a 
măsurat niciodată timpul dăruit elevului.

Cei ce i-au urmat la catedră și-au dat cel mai bine seama cât este de greu să egalezi un 
asemenea munte de energie și de muncă. Sute de absolvenţi ai Liceului „Emil Racoviţă” poartă 
în suflet sentimente de înaltă veneraţie și profundă gratitudine dascălului care i-a promovat pe 
cele mai înalte trepte de afirmare a pregătirii la biologie.

Prof. Aurora Todosi s-a afirmat și ca un remarcabil autor de lucrări în domeniul meto-
dicii biologiei, autor de programe școlare, de seturi de teste în verificarea cunoștinţelor elevilor.
În acelaşi timp, a fost un exemplu de modestie în relaţiile cu cei ce o înconjurau: colegi, elevi, 
părinţi.

AurorA toDosI
(1929-1985)
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Evocând memoria prof.Aurora Todosi schiţăm, de fapt, o explicaţie a succeselor pe care le-a 
înregistrat Liceul Emil Racoviţă. Ele se datorează oamenilor, calităţilor de dascăli ale acestora.
O boală nemiloasă a curmat viaţa prof.Aurora Tudose înainte de vreme, pe 15 aprilie 1985, dar 
în amintirea elevilor săi și ai oamenilor școlii, rămâne imaginea profesorului care a modelat 
destine.

Catinca Cerchez

 A văzut lumina zilei la 30 iunie 1929, în satul Rădășeni, jud.Suceava, localitate vestită 
pentru culturile sale de mere și ca locul de baștină a familiei de cărturari Lovinescu.
 A urmat cursurile primare în satul natal apoi cursurile gimnaziale și liceale la Liceul 
Principesa Elena (actualul Nicu Gane) din Fălticeni. Rămasă fără tată în timpul liceului, a avut 
puterea, ajutată de mama sa, in condițiile foarte grele cauzate de seceta din anul 1946, să-și con-
tinue studiile liceale, pe care le-a terminat în anul 1948.
 Îndrăgostită de frumusețile naturii, dupa terminarea liceului, s-a înscris la Facultatea de 
Științe Naturale din Iași, pe care a absolvit-o in anul 1952. După finalizarea studiilor universitare 
și-a început cariera didactică la școala din comuna Piscu, jud. Galați. Aici a predat doar un an, 
apoi s-a transferat la Scoala din localitatea Bogdănești, jud. Suceava, urmându-și soțul, medicul 
Constantin Ioan, cu care se căsătorise în aprilie 1952.
 Din 1955 până in 1960 a predat în comuna natala Rădășeni apoi s-a transferat pentru 
anul scolar următor la Liceul Agricol din cadrul Stațiunii Experimentale Pomicole Fălticeni. Ur-
mătorii trei ani a predat la Liceul Nicu Gane din Fălticeni
 In 1964 a venit la Iasi si a activat ca profesor în cadrul Casei Pionierilor apoi în anul 
școlar 1965-1966 a predat la Liceul nr. 7. În 1966 a fost numită directoarea Școlii Generale nr. 
6 din Iasi. Din septembrie 1969 a fost cadru titular la Liceul Emil Racoviță din Iași până la ieșir-
ea la pensie in 1984. Aici a cunoscut apogeul carierei. Datorită unei pregătiri pedagogice și de 
specialitate deosebite a predat, alături de o altă profesoară de excepție, Aurora Tudose, la clasele 
speciale de biologie, mai tîrziu chimie-biologie, în care erau selectați elevi din tot județul Iași și 
chiar din județele limitrofe, care doreau să urmeze Facultatea de Medicină. Era o persoană de o 
rară noblețe sufletească, de o modestie desăvârșită, fiind apreciată de colegi, elevi și părinți. 

Liviu Burlec 

ElENA coNstANtIN
1929-2014
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Unul dintre cei mai valoroşi profesori de chimie din întreaga existenţă a liceului a fost Elena 
Meleghea. S-a născut la 17 septembrie 1930 în comuna Fundu Moldovei, jud. Suceava, într-o fam-
ilie cu opt copii şi cu posibilităţi materiale reduse. Urmează clasele primare în comuna Deleni, jud. 
Vaslui, locul natal al părinţilor. Studiile gimnaziale şi liceale le-a absolvit la Liceul Cuza-Vodă din 
Huşi, jud. Vaslui. Urmează apoi cursurile Facultăţii de Chimie din cadrul Universităţii Alexandru I. 
Cuza din Iași. In 1954, la terminarea studiilor superioare, fost repartizată la Liceul de Fete din Vas-
lui, unde a activat în perioada 1954-1960. În acest context, cu ocazia unor inspecţii de specialitate, 
a fost remarcată de inspectoarea de chimie Capșa de la Direcţia Ragională de Învăţământ Iași, care, 
sesizând potenţialul didactic al tinerei profesoare a susţinut-o în afirmarea în carieră. În 1961 s-a 
transferat la Școala generală nr. 19 din Iași, activând ca profesor de chimie și fizică.

Din septembrie 1964 devine primul director adjunct al recent înfiinţatei Şcoli Medii nr. 9, 
actualul Colegiu Emil Racoviţă. Formând o echipă valoroasă de conducere alături de directorul Ion 
Agachi şi de un colectiv select de profesori au pornit pe drumul nu uşor, dar finalmente plin de 
satisfacţii al ridicării prestigiului liceului. În perioada 1970-1973 a participat la o cercetare exper-
imentală de amploare care a avut loc în liceu, condusă de cercet. pr. dr. Pelaghia Popescu şi prof. 
univ. Andrei Cosmovici. Ca urmare a calităţilor profesionale, pedagogice şi manageriale prin Ordi-
nul nr. 3282 din 25 iunie 1980 al Ministerului Educaţiei și Învăţământului obţine titlul de Profesor 
evidenţiat. Pregătirea de specialitate și talentul didactic, o bună comunicare cu generaţii successive 
de elevi și implicarea în activităţile extracurriculare, au făcut ca mulţi absolvenţi ai liceului de la 
clasele de chimie-biologie să urmeze cariere didactice la mari universităţi de medicină din ţară și 
din străinătate. 

Prezenţă distinsa, profesionistă desăvârșită, un model de echilibru, profesoara Elena Mele-
ghea a predat, la Colegiul Naţional Emil Racoviţă, până la ieșirea la pensie, în 1986.

Manuela Ciocoiu și Liviu Burlec

ElENA MElEgHEA
(n.1930)
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 Profesorul Aurel Ghiorghiță s-a născut la 17.08.1935 în comuna Durnești, județul 
Botoșani, într-o familie de intelectuali. 
 După absolvirea licelui Colegiul Național M. Sadoveanu, Iași, se înscrie la Facultatea de 
Filologie a Universității ieșene, pe care o termină în 1957. 
 Își începe cariera de dascăl în județul Botoșani, după care se transferă la Școala Generală 
Osoi, Iași, iar din 1990 profesează la Liceul Emil Racoviță. Devotat profesiunii alese, mereu 
preocupat de ridicarea nivelului de cunoaștere pedagogice și metodice, obține gradele didactice 
II și I, iar la catedra desfășoară o prodigioasă activitate, apreciată de conducerea școlii, de colegi, 
elevi și părinți. 
 S-a remarcat în mod deosebit și în organizarea unor activități auxiliare, din școală și 
din afara ei. Din multitudinea acestora, reținem doar câteva: excursii și vizite în afara județului 
nostru, la principalele obiecive culturale din municipiu și județ, prilej cu care au fost reținute 
cu elevii momente artistice (Casa Pogor și Muzeul Unirii etc.). Sub condcerea sa a fost reluată 
editarea revistei Primii pași, revistă pe care a îndrumat-o până la ieșirea la pensie. 
 În 1994, când liceul nostru și-a sărbătorit 30 de ani de la înființare, a fost scenaristul și 
regizorul spectacolului LER-XXX susținut de formațiile școlii pe scena Naționalului ieșean. 
 Despre profesorul A. Ghiorghiță se poate spune că a fost un dascăl cu chemare. 

Daniela Dungeanu

AurEl gHIorgHIță
(n.1935)
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 În toamna anului 1992, când pomii își scuturau frunzele și se pregăteau pentru somnul 
iernii, stimata noastră colegă, Zeman Georgeta, a adormit somnul greu al pământului.
 Absolventă a Conservatorului Ciprian Porumbescu din București, tânăra profesoară Ze-
man Georgeta se numără, în 1964, printre profesorii fondatori ai Liceului Emil Racoviţă din Iași. 
De atunci, 28 de generaţii, cu mii de elevi, i-au admirat talentul, omenia și puterea de a se dărui 
muzicii. N-au existat competiţii școlare, concursuri interșcolare până la nivel republican, la care 
elevii conduși de ea să nu fi fost clasaţi printre primii.
 Dacă aceste rezultate s-au înscris în cartea de aur a școlii, ceea ce Pușa a lăsat în urma ei 
este mai ales imaginea unui om de o aleasă nobleţe sufletească: generoasă până la renunțarea de 
sine, avea un optimism molipsitor și un devotament absolut faţă de cea căreia i-a dăruit viaţă și 
i-a sădit în suflet dragostea pentru muzică, sensibilitate și dăruire faţă de artă,- semn al nobleţei 
omului ales.
 Cu o statură de bibelou, impresiona printr-o putere pe care ţi-o dă harul dumnezeiesc al 
muzicii și dorinţa de a atinge absolutul.
 Când boala a atins-o cu umbra nemiloasă a morţii, ea a refuzat să mai vorbească cu noi 
despre suferinţa personală. Este și acesta un semn al demnităţii și al unei supreme voinţe de a 
triumfa spiritual asupra efemerităţii noastre materiale.

Aneta Dăscălescu

 S-a născut la 13 aprilie 1936, în orașul Brăila, jud. Brăila din părinții: tatăl Vasile Mă-
nescu-ofiter și mama Ecaterina-casnică. Cursurile primare și gimnaziale le-a frecventat în ora-
șul Brăila. Tot aici a urmat și Liceul de Fete, după care s-a înscris la Facultatea de Matematică din 

gEorgEtA ZEMAN
1938-1993

fElIcIA cEcIlIA MurAru
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cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași. La terminarea cursurilor universitare, în 1958, a 
fost repartizată ca profesor de matematică la Liceul nr.3, Bacău. În anul 1964, prin ordinul Minis-
trului Educației și Cercetării, a fost numită profesor de matematică la Liceul Emil Racoviță Iași. 
A obținut gradul didactic I cu lucrarea matematico-științifică Spații vectoriale și aplicații liniare.
 A fost șefa catedrei de matematică din liceu, profesor metodist în cadrul ISJ, îndrumător 
al practicii pedagogice a studenților de la Facultatea de Matematică, nelipsită din comisiile de 
examinare la bacalaureat, treaptă sau învățământul superior.
 Teme ca „Posibilități de depășire a dificultăților întâlnite la elevi la matematică” sau 
„Desfășurarea activităților pe grupe la matematică” au constituit obiect de cercetare, fiind ulte-
rior prezentate în cadrul sesiunilor de comunicări din școală sau cercuri pedagogice.
 Spiritul de colegialitate, stilul de muncă riguros, puterea de dăruire, obișnuința de a gân-
di disciplinat și-au găsit împlinirea în rezultatele obținute de elevi la olimpiade sau admiterea în 
învățământul superior și in formarea lor ca oameni și viitori specialiști. Toate acestea au rămas 
profund impregnate în conștiința foștilor elevi, care nu uită niciodată să sublinieze ținuta de 
mare dascăl a profesoarei Felicia Muraru.
 Își încheie cariera in 1995, păstrând în amintire frumusețea anilor petrecuți în acest 
liceu, urările elevilor și dorința reîntâlnirii.

Liviu Burlec

 Figură emblematică a omului dăruit profesiei, s-a implicat cu pasiune şi devotament in 
toate activităţile şcolare şi extraşcolare. A ştiut să atragă elevii, şi nu elevi oarecare, ci dintre cei 
mai buni, în echipele sportive ale şcolii, în echipele de dansuri populare şi moderne. A mobilizat 
tinerii să participle la cele două mari festivaluri naţionale: Cântarea României şi Daciada. Deşi 
criticate în epocă, evident, în cercuri restrânse, dar şi după revoluţie, ca expresie a megalomaniei 
ceauşiste, ele s-au dovedit în realitate excelente prilejuri pentru a descoperi talente artistice şi 
sportive în lumea satului, dar nu numai.
 Elena Crivoi s-a născut la 29 aprilie 1937 în localitatea Mironeasa, jud. Iaşi. A urmat  
cursurile primare şi gimnaziale în localitatea de baștină, după care a venit la Iași, unde a urmat 
Liceul Garabet Ibrăileanu. După terminarea cursurilor liceale, s-a înscris la Institutul de Educaţie 
Fizică de 3 ani din Iaşi, ulterior continuând la. Institutul de Cultură Fizică şi Sport, Bucureşti, 
 pe care l-a absolvit în anul 1967. Între timp a funcţionat ca profesor în lacalitatea natală. La 
terminarea Institutului a fost repartizată la Soala Generală nr.4 (actuala Ionel Teodoreanu), 

ElENA crIvoI
(n.1937)
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 de unde peste un an a fost transferată în interesul învâţământului la Liceul nr. 9 (numele de 
atunci al Liceului Racoviţă). Deşi a activat o scurtă perioadă şi la Liceul Naţional din Iaşi, cariera 
ei profesională este legată indisolubil de ani petrecuţi la Liceul Emil Racoviţă, între 1968-1986 şi 
1991-2001.
 La începutul carierei sale s-a confruntat cu probleme majore: lipsa unei săli de sport, a 
echipamentului, existența doar a unui teren de sport cu zgură denivelată şi smocuri de iarbă, a 
reuşit să mobilizeze conducerea şcolii, pentru îmbunătăţirea bazei didactice, primind un ajutor 
necondiţionat de la directorul Ioan Agachi, dar și de la elevi, în vederea formării unor echipe 
sportive cu rezultate la nivelul mișcării sportive municipale, județene şi chiar naţionale. Ca ur-
mare a tenacității, perseverenței și a dorinței de afirmare, rezultatele n-au întârziat să apară. Înca 
din 1969, elevii antrenaţi de Elena Crivoi au obţinut rezultate remarcabile la atletism şi tenis, pe 
plan judeţean şi chiar național. În scurt timp a început un proces de selecţie a elevilor şi consti-
tuirea unui lot de atletism, a unor echipe de volei băieţi şi fete, handbal băieți și fete și, în cele din 
urmă, a echipelor de gimnastică băieţi şi fete.
 Rezultate deosebite a obţinut şi la concursurile judeţene şi interjudeţene ale competiţiei 
naţionale Daciada şi la Festivalul Cântarea României cu echipele de dansuri populare şi dansuri 
moderne,cu demonstraţii de gimnastică pe stadion şi la spectacolele zilelor aniversare ale liceului.

Liviu Burlec

Profesoara Catinca Cerchez a obţinut o catedră de biologie la Liceul „Emil Racoviţă”, 
în urma unui concurs exigent, organizat de Inspectoratul Școlar Iași în anul 1975, alăturân-
du-se unui corp profesoral valoros, care număra multe cadre didactice cu renume. S-a născut 
la 18.04.1938, în satul Șchiopeni de lânga Huși, jud. Vaslui. După terminarea liceului, a urmat 
Facultatea de Biologie din cadrul Universităţii ”Alexandru I. Cuza” din Iași. În anul următor, a 
susţinut examenul pentru obţinerea gradului didactic I. Profesoara Catinca Cerchez s-a integrat 
repede în colectivul școlii, fapt care se datorează în special, celor doi mari profesori de biologie, 
care i-au fost colegi de catedră, prof. Aurora Tudose și prof. Elena Constantin, cu care a avut o 
strânsă colaborare atât în pregătirea teoretică, cât și în pregătirea practică a elevilor, prin lucră-
rile de laborator sau lucrările realizate la sera școlii. A parcurs toate treptele măiestriei didactice, 
obţinând, în 1976, gradul didactic I.

În calitate de responsabilă a comisiei metodice de biologie/geografie, profesoara Catinca 
Cerchez a organizat numeroase activităţi ştiinţifice şi metodice, la care au participat profesori 
de mare prestigiu din învăţământul universitar de profil: prof. dr. Constantin Toma, prof. dr. 

cAtINcA cErcHEZ
(n.1938)
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Gheorghe Mustaţă, prof. dr. Iordache Tudose, prof. dr. Iordache Ion ş.a. De asemenea, a fost 
permanent implicată în organizarea fazelor locale şi judeţene ale olimpiadelor şcolare.

În calitate de profesor metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, a îndrumat atent 
activitatea tinerilor profesori din Iaşi şi din judeţ, împărtăşind din experienţa sa profesională. 
A publicat numeroase lucrări metodico-ştiinţifice, valorificând şi în acest mod valoroasa sa 
experienţă.

Performanţa a fost o preocupare permanentă în activitatea doamnei prof. Catinca Cer-
chez. În fiecare an, a pregătit elevi pentru olimpiadele și concursurile școlare, în fiecare an, a 
avut elevi calificaţi la etapa naţională a olimpiadei de biologie și în fiecare an toţi acești elevi s-au 
întors de la olimpiadă cu premii și menţiuni. Ca urmare a rezultatelor de excepţie obţinute în 
pregătirea de performanţă a elevilor, doamna prof. Catinca Cerchez a fost numită în Comisia 
Naţională Olimpiada de biologie.

Paralel cu activitatea la catedră, a desfășurat și o remarcabilă activitate de cercetare, în 
plan știinţific și didactic, concretizată în publicarea mai multor articole în prestigioase reviste, 
precum Analele Universităţii „Alexandru I.Cuza”, Revista de Pedagogie ș.a. Activitatea știinţifică 
și organizatorică s-a împletit firesc cu proiectele educative, desfășurate mai ales, cu elevii claselor 
la care a fost profesor diriginte, lăsând o amprentă puternică atât în formarea lor profesională, 
cât și în dezvoltarea acestora ca oameni.

Personalitatea doamnei Catinca Cerchez se înscrie în rândul renumiţilor profesori care 
au construit de la începuturi spiritul Colegiului Național „Emil Racoviță” ilustrând pe deplin 
principiul: „Excelenţă în educaţie”.

Liviu Burlec

 Născută pe plaiurile unde Aetius Ulpius Traianus și-a înfipt pentru veșnicie stindardul 
Romei nemuritoare în lumea dacică, Emilia Gostar a fost un model de dascăl, de viaţă dăruită 
școlii și familiei.
 S-a născut într-o familie de condiţie modestă. A cunoscut greutăţile vremurilor de di-
naintea războiului și peregrinările repetate prin ţară în funcţie de mutările cu serviciul tatălui, 
care era cadru C.F.R..
 În timpul războiului, a urmat cursurile școlare la Constanţa făcând naveta de la Medgi-
dia, în condiţii deosebit de grele, din cauza luptelor care au dărmat și podul de la Cernavodă.
 Liceul l-a urmat la Cluj, apoi cursurile universitare în același oraș, unde i-a fost colegă 
apoi soție, eminentului profesor și arheolog, Nicolae Gostar.
 S-a stabilit apoi la Iași, unde Nicolae Gostar a obţinut cu greu o catedră universitară. În 
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primii ani n-a putut obţine o catedră corespunzătoare pregătirii de profesor, ci a fost adminis-
trator al unui cămin studenţesc.
 În anul 1964, Emilia Gostar a obţinut cu greu catedra de istorie la Școala medie nr.9 din 
Iași, devenită în 1969 Liceul „Emil Racoviţă”. Astfel, a dat dovadă de excepţionale calităţi de isto-
ric și dascăl, foarte bun pedagog, fiind profund atașată de elevii pe care i-a avut, formându-i ca 
adevăraţi oameni și cetăţeni patrioţi.
 Clasele cărora le-a fost dirigintă au primit de la Domnia sa o educație severă privind 
ordinea, punctualitatea, respectul, igiena și alte elemente definitorii pentru elevi de elită. Ca șef 
al catedrei de istorie și socio-umane s-a ilustrat prin fermitate, ordine și colegialitate.

Mircea Strugariu

Prezență dinamică și serioasă în cadrul colectivului racovițist, doamna profesor Suflețel 
Georgeta (n. 20.12.1939, Belcești, Iași) a marcat prin activitatea sa o importantă perioadă de 
evoluție a colegiului, deși, inițial, aceasta a fost profesor la Liceul de Chimie din Moinești-Bacău, 
la Centrul de Chimie din Iași, între 1982 și 1997 devenind mentor al unor generații de excepție 
la Colegiul Național Emil Racoviță. Îndrumarea și pregătirea elevilor pentru etapele naționale 
și internaționale ale olimpiadei de chimie, din a cărei comisie de organizare a făcut parte între 
anii 1976-1984 ca propunător de subiecte și corector, a demonstrat promovarea excelenței în 
educație, deviză pe care o recunoaștem și astăzi.

În anul 1977 a organizat, împreună cu alți colegi, la Liceul de Chimie, Olimpiada Națio-
nală de Chimie, un real succes în categoria competițiilor școlare. La același liceu a dotat și pregă-
tit pentru olimpiadă patru laboratoare și un număr mare de săli de clasă în vederea concursului. 
Activitatea științifică are aceeași notă a performanței și eleganței, deoarece doamna profesor a 
participat la sesiuni de comunicări, cercuri pedagogice, în anul 1995 fiind autor al unui „Caiet 
de lucru” pentru clasa a VIII-a și referent științific pentru un alt caiet de lucru de clasa a VII-a.

Mentor de practică pedagogică, aceasta a îndrumat generații de tineri dascăli, care i-au 
urmat exemplul, considerându-l un reper de real profesionalism. Experiența didactică și impli-
carea deplină în viața școlii sunt principalele atribute ale unui profesor care a scris pagini unice 
în istoria colegiului, păstrând în suflet și acum o mare dragoste pentru școala românească. 

Irina Nechifor

gEorgEtA suflEțEl
(n.1939)



MONOGRAFIE - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”

106

 S-a născut la Iași la 28 martie 1940. A urmat cursurile liceale la cunoscutul Liceu Mihail 
Sadoveanu, din Iași, actualul Colegiu Național, după care s-a înscris la Facultatea de Educație 
Fizică și Sport din Iași. A continuat apoi la Institutul de Cultură și Educație Fizică București.
 În același timp a activat și ca sportivă de performanță, fiind jucatoare de baschet la Di-
namo Iasi, participantă la finala campionatului de baschet universitar de la Predeal în 1963. La 
terminarea facultății, a fost repartizată la Nr. 2, Onești, actualul Liceu Nadia Comaneci. Ulterior 
se reîntoarce în Iași, ca profesoară la Liceul Pedagogic Vasile Lupu. Aici consideră că a învățat ce 
înseamnă să fii dascăl de școală pedagogică, de la nume de referință pentru învățământul ieșean, 
precum prof. Sterie Rădoi, prof. Măcăreanu ș.a.
 A condus practica pedagogică a elevilor, cursuri de reciclare a educatoarelor și învățăto-
rilor, a participat la alcătuirea programelor școlare și a unui manual de predare în grădinițe. A 
susținut lucrarea de gr. 1 intitulată: Contribuția jocului în educația calităților morale și psihice ale 
copiilor de vârsta 4-10 ani, apreciată cu nota 10.
 În 1979 avenit la Liceul Emil Racoviță unde a avut șansa să găsească un colectiv de profe-
sori, de la care a avut iarăși de învățat și pentru care respectul și dragostea ei vor rămâne veșnice. 
A fost norocoasă și pentru acei copii minunați, pe care i-a găsit aici și pe care i-a atras spre sport, 
într-o școală în care butonul era apăsat numai pe „carte”.
 A închegat prima echipă de baschet băieți, care s-a situat în fruntea clasamentului în 
campionatul liceelor din Iași, a realizat cu elevii săi activități artistice, a obținut locul I la concur-
surile școlare. A fost profesor diriginte în toți acețti ani, activitate pe care a desfășurat-o cu multă 
dragoste și dăruire, precum și metodistă, responsabilă a cercului pedagogic al profesorilor de 
educație fizică din județ, a condus practica pedagogică a studenților de la Facultatea de Educație 
Fizică. 
 A activat până la ieșirea la pensie în 1998, păstrând o amintire de neșters perioadei pe-
trecute în această școală.

Minel Marcu

coNstANțA voroNEANu 
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Profesoara Magda Agapia Neacșu, născută Minchievici, a venit pe lume la 29 mai 1940, 
în orașul Corabia, jud. Olt. La doi ani și jumătate părinții s-au mutat la Suceava. Aici a urmat 
școala primară, gimnazială la Școala Medie Nr. 2, actualmente Liceul Petru Rareș. După absol-
virea cursurilor liceale, se înscrie la Facultatea de Matematică-Fizică, Universitatea Al. I. Cuza 
din Iași. La terminarea facultății, în 1962, a fost repartizată la Liceul Militar Ștefan cel Mare din 
Câmpulung Moldovenesc, unde a predat un an. În vara anului 1963 s-a căsătorit cu inginerul 
Octavian Neacșu. După un an în care a predat la Liceul Teoretic C. Burcă din Pașcani, în 1964 s-a 
mutat cu familia în Iași. După un an de concediu de maternitate în toamn lui 1965 a fost angajată 
la Liceul Alexandru I. Cuza, după care începând cu anul școlar 1966-1967 a fost transferată la 
Liceul Emil Racoviță, unde a predat până în anul 1999 când s-a pensionat.

Această perioadă a fost cea mai frumoasă din viața Domniei Sale, când a atins apogeul 
realizărilor profesionale și familiale. A muncit mult alături de elevii săi, dar a avut și satisfacții 
majore. A avut clase cu elevi buni și foarte buni, dar și o clasă formată numai din repetenți (o 
clasa a VII-a). După un an de muncă asiduă a avut marea satisfacție să constate că toți elevii au 
fost admiși la licee teoretice și industriale din Iași. Unii dintre ei au urmat chiar și cursuri uni-
versitare.

A avut elevi premiați la Olimpiada de Matematică, faza pe județ și națională, dintre care 
pot fi amintiți: David Iulian, Marius Goldenberg, Antonela Scutaru, Bogdan Filip, Vlad Marti-
nuși, ș.a. În anii de după ieșirea la pensie a avut ocazia, cu prilejul unor vizite făcute la fiii Dom-
niei Sale în Statele Unite ale Americii, să cunoască situația din școlile americane. Astăzi spune 
cu satisfacție că Liceul Emil Racoviță se compară cu școlilele din Occident.

Profesoara Magda Neacșu, o prezență discretă de o mare noblețe sufletească mărturiseș-
te bucuria pe care a trăit-o când școala a sărbătorit 25 de ani de la înființare și a fost onorată cu 
titlul de membru fondator alături de alți profesori de prestigiu care au predat în primii ani de 
existență a liceului. După 37 de ani de învățământ recunoaște că cea mai mare bucurie o trăiește 
cand aude că foștii ei elevi s-au realizat în viață.

Liviu Burlec 

MAgDA AgAPIA NEAcŞu
(n. 1940)



MONOGRAFIE - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”

108

 E ceva rar să se reverse atâta bogăţie spirituală de la CINEVA care pare foarte închis în 
lumea sa. O lume în care erau enorm de multe achiziţii culturale. O lume din care apăreau ne-
numărate informaţii care erau transmise, cu har de actor bun, elevilor care-l divinizau. O lume 
iluminată și de dragostea pentru limba engleză, dragoste care a născut admiraţie și numeroși 
buni cunoscători de limbă engleză.
 Nu cred că domnul profesor Vornicu a încercat vreodată să afle numărul elevilor care 
l-au admirat, care l-au considerat modelul vieţii lor și au devenit continuatorii dumnealui.
 Aș putea spune că lumea cea bogată a domnului Vornicu a creat multe și alte lumi trans-
formând copiii în oameni și cred cu certitudine că toţi oamenii creaţi de dumnealui se închină 
cu profund respect în faţa amintirii Omului și Domnului Profesor Vornicu.

Miluţa Calistru

 Să scriu despre domnul profesor Alexandru Vornicu... Cred că foștii lui elevi ar pu-
tea scrie o carte întreagă despre orele de engleză ale Domniei Sale, despre lecțiile de viață, de 
demnitate, de intransigență și de corectitudine, de permanentă preocupare pentru respectarea 
unor principii de înaltă ținută morală și profesională. Îmi amintesc că atunci când aveam câte 
o „fereastră”, mergeam la clasele lui Sandu pentru a-l vedea la ore. Era fascinant prin modul în 
care știa să captiveze atenția elevilor, să-i conducă să descopere singuri valențele și frumusețea 
limbii engleze și, mai ales, prin extraordina cultură generală pe care o avea. Făcea conexiuni de-
osebit de interesante cu istoria, cu religia, cu filozofia, cu științele așa-zis “exacte”, ceea ce stârnea 
curiozitatea elevilor și dorința de aprofundare a unor teme, ce porneau uneori de la un singur 
cuvânt. Orele treceau foarte repede și la sfârșitul lor parcă tot ar mai fi avut ceva de spus... Des-
tinul a curmat mult prea devreme viața unui PROFESOR ADEVĂRAT.

Doru Turbatu

AlEXANDru vorNIcu
(n. 1947 - d. 1993)
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Profesorul Natalia Baltă este un exemplu strălucit de reușită profesională, un model au-
tentic și de durată pentru generaţiile actuale de dascăli. Pasiunea pentru chimie, precum și un 
excelent registru al transpunerii didactice au reprezentat nucleele de dezvoltare ale unei cariere 
desfășurate în intervalul 1966-2001.

Imediat după absolvirea Facultăţii de Chimie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din 
Iaşi, a devenit profesor la Liceul Economic nr. 1, Iaşi. În perioada 1973-1985, a fost inspector şco-
lar de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, iar din 1985 a devenit profesor 
al Colegiului Naţional Emil Racoviţă, Iaşi.

În întreaga sa carieră, a pregătit, cu stăruinţa şi generozitatea profesorului înzestrat şi 
devotat, 36 de generaţii de elevi.

A acordat o atenţie deosebită elevilor capabili de performanţe la chimie, aceştia obţinând 
110 premii şi menţiuni la olimpiadele judeţene de Chimie, 26 de premii şi menţiuni la etapele 
naţionale ale Olimpiadei de Chimie şi 4 medalii la Olimpiadele Internaţionale (două medalii 
de aur şi două de argint). Este, fără tăgadă, un palmares greu de egalat, care presupune ore 
nenumărate dedicate identificării şi cultivării talentelor.

Începând cu 1989, timp de 26 de ani, profesorul Natalia Baltă a făcut parte din Comisia 
Centrală a Olimpiadei Naţionale de Chimie, propunând subiecte şi asigurând buna desfăşurare 
a acestui tip de competiţie.În 1983, a participat la Olimpiada Internaţională de Chimie, des-
făşurată la Timişoara, fiind membru al comisiei de organizare; în 1986, a făcut parte din dele-
gaţia României la Olimpiada Internaţională de Chimie de la Moscova, iar şase ani mai târziu a 
însoţit echipa României la Olimpiada Internaţională de Chimie din Olanda. Este autor şi coautor 
de carte şcolară şi de programe şcolare.

Universitatea Politehnică Bucureşti (Facultatea de Chimie Industrială), i-a acordat pro-
fesorului Natalia Baltă diploma de excelenţă pentru rezultatele obţinute de elevii îndrumaţi, par-
ticipanţi la Concursul Naţional de Chimie C.D. Neniţescu. Pe acelaşi continuum al recunoaşterii 
excelenţei se încadrează şi diplomele acordate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi.

Decoraţia „Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Ofiţer” (2000), medalia „Petru 
Poni” (2003, Societatea de Chimie din România), urmată în 2007 de medalia „Constatin Istrate”, 
premiul „Lyceum” al aceleaşi prestigioase societăţi ştiinţifice au contribuit la recunoaşterea 
naţională a valorii unui educator de excepţie.

Şi astăzi, profesorul Natalia Baltă este un exemplu privind organizarea clară a conţinutu-
rilor experienţelor de învăţare şi un sprijin, acordat necondiţionat mai tinerilor profesori.

Daniela Ilucă

NAtAlIA bAltă
(n.1943)
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 Începe activitatea în cadrul Colegiului National „Emil Racoviță” în toamna anului 1984 
ca urmare a unui transfer de la la Școala nr.13 Iaşi, şcoală la care a funcţionat timp de 11 ani 
ca profesor de geografie şi director, înfiinţând şi dezvoltând această şcoala, ce a devenit perfor-
mantă în pregatirea elevilor.
 În cei 27 de ani în care a predat geografia la Colegiul „Emil Racoviță”(1984-2011) a fost 
un profesor dedicat, eficient, cu activităţi didactice remarcabile, ataşat de chipurile luminoase 
ale elevilor şi de colegii de breaslă cu care colabora adeseori. Au rămas şi astăzi, neuitate pentru 
domnul profesor, atât lecțiile de geografie, cât şi activităţile din cadrul catedrei de geografie, în 
unele perioade de biologie-geografie, activităţi care provocau emulaţie în rândul elevilor sau co-
legilor de catedră. La şedintele catedrei de geografie, al cărui responsabil a fost timp de peste un 
deceniu, de cele mai multe ori invita colegi de la alte şcoli, specialiști în domeniu sau geografi de 
valoare. În perioada 1985-1994 a coordonat funcţionarea staţiei meteorologice din cadrul şcolii, 
unde elevii făceau observaţii asupra fenomenelor atmosferice înregistrate de aparatură.
 A înfiinţat Cercul de geografie pe care l-a coordonat în aceşti ani, activitate şcolară ce 
prezenta un mare interes pentru elevi. O deosebită realizare a fost cabinetul de geografie, orga-
nizat de profesorii Ion Agachi şi Olimpia Lazăr, dotat cu mobilier adecvat, cu aparatură mod-
ernă, material cartografic şi colecţie de minerale şi roci după modelul universitar. Deosebit de 
frumoase şi atractive pentru elevi erau excursiile şcolare, drumeţiile sau numeroasele activităţi 
practice în care cunoştinţele teoretice erau îmbinate cu cele aplicative. Au rămas şi astăzi în 
memoria şcolii excursiile cu diferite tematici, expedițiile geografice din Munții Apuseni, Munții 
Retezat, Munții Banatului, Delta Dunării ș.a.m.d.
 Rezultatele activității cercului de geografie, precum şi valorificarea elementelor consem-
nate în aplicaţiile practice s-au materializat în participările la sesiunile judeţene şi naţionale de 
comunicări ştiintifice ale elevilor liceeni (elevul Tărcă Cristian a obtinut premiul III la Târgov-
işte în anul 1989 cu un studiu ecologic asupra zonei turistice Ciric-Iaşi). O satisfactie deosebită 
i-a fost dată de pregătirea elevilor pentru participare la concursurile şcolare (olimpiade), la care 
elevii coordonaţi de domnul profesor au obținut, de-a lungul timpului, rezultate excepționale. A 
reuşit să le formeze spiritul competitiv în mod deosebit elevilor Roşca Mircea (medalie de argint 
la Olimpiada Internaţională de Geografie-2009, Polonia), Istrate Ana Maria (medalie de bronz 
la Olimpiada Internaţională Ştiintele Pământului -2011, Italia), Corodescu Ema (premiul I la 
Olimpiada Naţională de Geografie-cl.aXIIa –Timișoara, 2011), Balaur Sergiu etc.
 A fost inspector şcolar în cadrul ISJ Iaşi, postură din care a coordonat activitatea 
geografică la nivelul întregului judeţ, a fost Preşedintele Societăţii de Geografie Filiala Iaşi şi a 
publicat numeroase cărţi de specialitate, citate şi utilizate şi astăzi în cadrul orelor de geografie 

vAlErIAN DrAgu
(n.1944)
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de către mai tinerii colegi.
 Prin toate activităţile realizate, prin pasiune şi dăruire profesională domnul profesor Va-
lerian Dragu a ridicat ştacheta pentru învăţământul geografic atât la nivelul Colegiului „Emil 
Racoviţă”, cât şi a celui ieşean.

Mihaela Lesenciuc

 Absolvent al Colegiului Național Vasile Alecsandri din Galați, în anul 1961, cel care avea 
să fie profesorul Trandafir Ilie, s-a înscris la Facultatea de Matematică de la Universitatea Al. I . 
Cuza din Iași, pe care a absolvit-o în anul 1967.
 Începutul activității didactice a fost la Colegiul Haralamb Vasiliu din Podu Iloaiei, unde 
s-a format în spiritul responsabilității față de cei care și-au pus nădejdea în seriozitatea și dăruirea 
tânărului lor profesor. Aici a deținut și funcția de director adjunct, timp de patru ani.
 În urma concursului de titularizare din anul 1980, a obținut o catedră la Liceul Mecanic 
Nicolina din Iași, unde a funcționat până în 1982, când a fost transferat în interesul învățămân-
tului la Colegiul Național Emil Racoviță.
 Profesor de vocație, îmbinând seriozitatea, devotamentul și responsabilitatea, Trandafir 
Ilie și-a asumat și statutul de mentor, împărtășind din experiența sa studenților care au găsit în 
el un model și un sprijin. Eficienta activitate profesională s-a concretizat în lucrări metodico-ști-
intifice și culegeri de matematică pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat

A știut să transmită pasiunea pentru matematică și elevilor săi, care au obținut nu-
meroase premii la concursuri școlare și olimpiade. Dintre acestea se detasează clar Medalia de 
argint, obținută de un elev pregătit cu tenacitate, la Balcaniada de matematică din 2006.

De-a lungul anilor, activitatea sa a fost răsplătită cu diplome și premii; dintre acestea 
menționăm: premiul Pogor, acordat de Primăria municipiului Iași, în 2006, Diploma de ex-
celență, acordată de M.E.C, în 2007 și, ca o încununare a recunoașterii meritelor -Diploma Ghe-
orghe Lazăr, acordată de M.E. C, în 2008.

Parcurgând un drum al raționamentului și al logicii matematice, prin lumea școlii pe 
care a reprezentat-o cu succes, profesorul Trandafir Ilie rămâne și astăzi un model de seriozitate 
și de frumusețe morală, fiind o figură emblematică a Colegiului Național,,Emil Racoviță’’.

Liviu Burlec

IlIE trANDAfIr
(n.1943)
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S-a născut pe 25.04.1944, în Iași, oraș de care a rămas legat toată viaţa. A urmat cursurile Liceului 
Ilie Pintilie pe care le-a terminat în anul 1961, urmând, ulterior, Facultatea de Istorie-Filosofie, secţia 
Filosofie, a Universităţii „A.I. Cuza” din Iași, pe care a absolvit-o în 1966. A fost repartizat la Institutul 
Politehnic din Iași, dar în scurt timp își încheie activitatea din cauza unui „defect” la dosarul de cadre. În 
1967, urmează școala de ofiţeri în rezervă de la Radna (jud. Arad). Lipsit de un loc de muncă, în toamna 
anului 1967, acceptă o catedră la Vaslui, formată din ore de limba franceză și economie politică. 

În anul 1968, odată cu noua organizare administrativă a ţării, prin revenirea la judeţe, primeşte 
o catedră la Colegiul Naţional Emil Racoviţă sau Şcoala Medie nr.9, cum se numea pe atunci. Aici își va 
continua activitatea până în 2007, când se va pensiona, dar va continua să mai aibă un număr de ore de 
predare, până în 2011. Tot aici va cunoaște cele mai importante realizări profesionale, obţinând gradul 
didactic I și afirmându-se, în scurt timp, ca unul dintre cei mai apreciaţi profesori de știinţe socio-umane 
din judeţ. 

În anii 1970-1973, a participat, alături de alţi profesori, la unele studii cu caracter experimental 
privind resursele educative ale activităţilor didactice pe grupe, conduse de cercetătorul Şt. Pelaghia Po-
pescu și prof. univ.dr.Andrei Cosmovici. Tot timpul a fost preocupat de îmbogăţirea bibliotecii cu litera-
tură de specialitate. Între anii 1968 și 1989, a coordonat activitatea Cercului de Filosofie „Sophia”, a cărui 
activitate a depășit cu mult cadrul școlii, deoarece deseori se discutau teme sensibile, care eludau direc-
tivele aparatului de propagandă comunistă. Alături de prof. Valeriu Vasilache, a contribuit la editarea 
volumului „Absolvent”, care apare până astăzi. A avut și preocupări în domeniul modernizării predării 
psihologiei în licee. În anul 2000 a colaborat cu profesorii Ion Dafinoiu și Tiberiu Rudică de la Universi-
tatea Alexandru I. Cuza din Iași la un Manual de psihologie, apărut la Editura Institutul European.

A rămas în conștiința a peste 40 de generații de racovițiști ca un mare dascăl pentru că, de fiecare 
dată, la oră, a dezbătut subiecte cu adevărat importante și relevante pentru societatea în care elevii traiau, 
pentru că a reușit să imprime un spirit critic, constructiv, pentru că, prin discuţiile și sugestiile bibliogra-
fice, a provocat în anii liceului un adevărat „alpinism intelectual” în rândul educabililor. 

Liviu Burlec

MINEl MArcu
(n.1944)
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Cu har și profesionalism, doamna profesor Viorica Pricop a predat geografia la Colegiul 
„Racoviță” timp de 20 de ani, modelând mințile și sufletele a generații de elevi. S-a născut pe 4 
noiembrie 1944 la Roșiorii de Vede, în județul Teleorman. Absolventă a Facultății de Biologie și 
Geografie din cadrul Univ. „Al. I. Cuza” Iași – secția geografie fizică (1962-1967) își configurează 
traiectoria și își lasă amprenta profesională la Liceul din Belcești, la Casa Pionierilor sau la Liceul 
Industrial de Construcții din Iași. Anul 1985 îi oferă șansa de a deveni profesor la Liceul „Emil 
Racoviță“. Decizia de a se alătura colectivului racovițist, așa cum ne mărturisește d-na profesor, 
a fost una dificilă și cu o mare încărcătură emoțională datorită atât faimei pe care o deținea, încă 
de la acea vreme școala, prin împlinirile dascălilor și ale elevilor săi, cât și datorită faptului că cei 
doi copii ai săi studiau pe băncile aceleeași școli.

În toți anii de activitate în slujba Liceului „Emil Racoviță”, doamna profesor Viorica 
Pricop s-a remarcat prin înalta ținută profesională, prin dăruire, autodepășire, implicare și dis-
creție valori morale pe care le-a transmis și generațiilor de elevi pasionați de geografie. A co-
ordonat, timp de aproape un deceniu, activitatea geografică la nivelul școlii, fiind responsabilul 
catedrei de geografie și a fost profesor metodist în cadrul ISJ Iași. 

Un capitol aparte în viața profesională îl reprezintă pregătirea tinerilor pentru perfor-
manță în domeniul geografiei, numeroși elevi îndrumați de doamna profesor participând la 
etapele județene și naționale ale concursurilor de geografie geografie și obținând premii im-
portante Hrițcu Marinela - mențiune etapa națională 1989, Anton Ovidiu - mențiune etapa 
națională 2002 etc.) sau promovând cu rezultate foarte bune examenele naționale (Bacalaureat 
sau Capacitate).

A organizat renumite aplicații practice cu elevii, în țară sau peste hotare, făcând din la-
tura practică a geografiei o prioritate a activității pe care a desfășurat-o.  

A publicat în calitate de autor sau coautor numeroase cărți în domeniu (Geografia 
României - teste, exerciții aplicații; Geografia României - Teste pentru Bacalaureat etc.).
În prezent, menține vie legătura cu școala prin întâlnirile frecvente cu actualii profesori, dar și 
cu „cei de ieri” prin participările constante din cadrul „Clubul seniorilor”.

Mihaela Lesenciuc

vIorIcA PrIcoP
(n.1944)
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 Doamna profesor Floarea Vlahovici (n. 1.01.1946, comuna Arbore, jud. Suceava) repre-
zintă pentru lumea scolii ieşene un exemplu de seriozitate și profesionalism, pe care îl admirăm 
şi îl recunoaștem şi astăzi, ca umili continuatori ai unor generaţii care au creat şi au transmis 
mai departe spiritul racoviţist. Absolventă a Facultăţii de Fizică din cadrul Universităţii „Al. I. 
Cuza” din Iași, doamna profesor a îndrumat primele generații la Liceul de Chimie din Iaşi, în-
tre anii 1968 şi 1980, devenind, până în 2003, profesor al Colegiului National „Emil Racoviță”, 
perioadă ce a marcat o activitate de excelenţă a acesteia. Doamna profesor Floarea Vlahovici a 
pregătit elevi pentru competiţii de elită, având aproape în fiecare an premii la etapele naţionale 
și internaţionale ale concursurilor şi olimpiadelor de specialitate. Într-o ierarhie a judeţelor cu 
cele mai bune rezultate, Iaşul a fost ani la rând pe primul loc datorită implicării și talentului pro-
fesional și pedagogic ale unui profesor de marcă. De asemenea, a pregătit elevi pentru admiterea 
în învăţământul superior şi a coordonat alți profesori în calitate de metodist. Profesor la Centrul 
de Excelenţă până în 2014, aceasta a primit distincții care îi onorează activitatea, de două ori, 
în 1978 şi 1988, obținând titlul de Profesor evidențiat în muncă, profesor emerit. Activitatea sa 
didactică este recunoscută de Inspectoratul Școlar Județean si de Primăria Municipiului Iași, 
diplomele pentru Excelenţă în Educație primite în fiecare an demonstrând, încă o dată, talentul 
şi dăruirea unui profesor de excepţie. Pregătirea şi susţinerea elevilor se realizează şi prin par-
ticiparea la sesiuni de comunicări ştiinţifice sau prin colaborări cu Institutul Pedagogic, ceea ce 
evidențiază activitatea complexă a acesteia. Prezenţă distinsă și discretă în cadrul colectivului 
racoviţist, doamna profesor Floarea Vlahovici exemplifică, prin puterea propriului exemplu, că 
valorile rămân imprimate în sufletul oricăruia dintre noi şi în menirea de fiecare zi a şcolii pe 
care o reprezintă.

Irina Nechifor

floArEA vlAHovIcI 
(n.1946)
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Pentru fiecare dintre noi, există un statornic „acolo” și un irepetabil „atunci” când se 
petrec înâlnirile binecuvântate cu oamenii minunaţi, hotărâtori pentru trecerea noastră prin 
lume. Indiferent de strălucirea lor, devenirile noastre încep și se-nfiripă sub semnul unui dascăl 
-simbol sau icoană. Ca acela despre care generaţii întregi scriu scrisori de preţuire și recunoștin-
ţă, așa cum i se aștern, în nisip ori în piatră, doamnei Trandafir.

Minţi și suflete în formare s-au bucurat, de povestea unui om excepțional ale cărui expe-
rienţă, dăruire, răbdare și frumuseţe interioară au iradiat trei decenii, înșelând trecerea irever-
sibilă a timpului. Povestea dascălului,,fără seamăn în lume” a început în 1968, prin absolvirea 
Facultății de Filologie a Universităţii A. I. Cuza, a continuat cu activitatea de profesor la Colegiul 
Haralamb Vasiliu (Podu Iloaiei), apoi cu aceea de director adjunct a Liceului Economic nr 2, 
pentru ca, din 1980, să fie profesor titular la Colegiul Naţional Emil Racoviţă, neîntrerupt până 
la pensionare. Ca orice trăitor într-o lume concretă, și doamna profesoară Trandafir a purtat pe 
umeri atribuţii și responsabilităţi, la nivel de școală și de judeţ, (director adjuct, membră a con-
siliului de administraţie, profesor-mentor, responsabila Comisiei metodice la nivel judeţean ș.a)
Profesorul s-a răsfrânt și s-a adeverit permanent în rezultatele obţinute de elevi la examene și 
concursuri școlare: mai multe premii la etapa naţională a Olimpiadei și Medalie de argint la 
Olimpiada internaţională (1998).

Preţuirea s-a măsurat în numeroasele distincţii cu care a fost onorată și încă se citește în 
felul de a fi, de a vorbi și de a simţi al celor i-au primit lumina cu ochii lor neliniștiţi.
Specialistul a dobândit chip de cuvinte și rost de călăuză în cărţi scrise ,,cu puterile neajutate” 
sau în dreaptă împărtășire cu alţi autori a dragostei pentru profesie. Titlurile stau aici mărturie: 
Limba română. Culegere de exerciţii și teste pentru admiterea în facultăţi, colegii, licee (1997); 
Evaluarea școlară la limba și literatura română, pentru clasa a Vl-a (2000); Limba și literatura 
română. Sugestii pentru rezolvarea subiectului de tip l (2001); Limba și literatura română. Manual 
auxiliar pentru pregătirea examenului de bacalaureat (2002); Literatura română pentru bacala-
ureat. Eseuri și teste (2005); Contribuţii la alte publicaţii precum Subiecte pentru nota 10, Ghid 
pentru absolvenţii clasei a lV-a, Dicţionar enciclopedic școlar .
Cine a cunoscut,,acolo” și,,atunci” toamnele în care începeau povestea cărţilor și tâlcul lor, cine 
i-a ascultat doamnei profesoare Trandafir învăţătura cu știinţă și cealaltă sufletească, cine i-a 
admirat eleganţa în discurs și în trecerea printre oameni, cine și-a pornit întemeierea sub îndru-
marea cuvintelor sale, la mijloc de fermitate și blândeţe, acela se simte, ca și micul prinţ, înavuţit 
cu o îmblânzire, cu o stea și o floare.

Liliana Balan

MArIA trANDAfIr
(n.1946)
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S-a născut la 29 ianuarie 1947, în Humuleștii lui Creangă, în apropiere de Târgu-Neamț.  
Clasele elementare și cele gimnaziale le face în localitatea natală, iar liceul îl urmează la Târ-
gu-Neamț. Din 1964 până în 1969 urmează cursurile Facultății de Chimie din Cadrul Univer-
sității „Alexandru I. Cuza” din Iași. La terminarea facultății este repartizată la Liceul Teoretic 
Belcești, jud. Iași, unde-și susține și examenul de definitivat. Calitatea muncii sale și implicarea 
în viața școlii o fac remarcată și este promovată în calitate de președinte al Consiliului Municipal 
al Elevilor (UTC) ulterior președinte al Consiliului Județean al Organizației Pionierilor. Între 
timp obține toate gradele didactice. Începînd cu anul 1985 revine în învățământ, ca profesor de 
chimie și director al Liceului Pedagogic „Vasile Lupu”, jucând un rol esențial în mutarea școlii 
în noul corp de clădire din Copou care aparținuse Vechii Școli Normale. În 1990, în contextul  
generat de revoluția din decembrie 1989 se transferă la Liceul „Emil Racoviță”, unde va funcțio-
na pînă la ieșirea la pensie în 2004. Aici deține mai multe funcții: diriginte, lider de sindicat, șef 
de catedră, membru în consiliul de administrație ș.a. A avut un rol major în derularea proiec- 
tului Educația 2000+, între 1999-2001, prin care s-a asigurt îmbunătățirea dotării materiale și 
formarea profesorilor pe diferite arii curriculare. A asigurat activitatea Comisiei metodice a 
profesorilor de chimie la nivel de județ, a pregătit elevii în Centrul de Excelență. A avut elevi 
selecționați la fazele județene şi naţionale ale Olimpiadei de chimie, precum și elevilor selec 
ţionaţi în lotul lărgit naţional; a participat la acţiunile organizate în municipiul şi judeţul Iaşi de 
organizaţii caritabile din Suedia 
Pentru a sublinia caracterul moral, civic, intelectual, deosebit al acestei profesoare voi povesti o 
întâmplare petrecută la începutul anilor 80 ai veacului trecut, care, sincer, care m-a marcat mult 
timp după aceea. Într-o ședință de partid deschisă, în realitate un consiliu de analiză pe trimes-
trul al treilea, participa din partea organelor de partid, doamna (denumirea oficială, tovarășa) 
Ruxandra Baciu. La un moment dat, când se discuta despre educația prin muncă, îndrăznesc să 
iau cuvîntul și să le povestesc o întâmplare petrecută cu elevii. La sfârșitul lunii februarie clasa 
mea fusese scoasă la muncă patriotică, pe str. Republicii (actualul bulevard N. Iorga). După ce 
ne-am terminat sectorul atribuit, ne-am întors la liceu. Peste o lună trebuie să mai participăm 
la o repriză de muncă patriotică. Luam uneltele si suntem repartizați pe aceeasi stradăp, unde 
ni se atribuie același sector. În acest moment elevii mă întrebă: „Tovarașe diriginte, dar ce rost a 
avut munca de acum o lună, dacă acum facem același lucru?”. În acest moment întreb și eu pre-
zidiul:” Oare munca patriotică nu trebuie să aibă în primul rând o valoare educativă?”. Cu mi-
rare, doamna Baciu zice: „Tovarășe profesor, sincer, nu mă așteptam de la dumneavoastră, care 
predați științe sociale, la o asemenea întrebare!” Atunci o persoană din prezidiu mi se adresează: 
„Tovarășe profesor, la sfârșitul ședinței vă rog să poftiți la cabinet.” Speriat deja, la sfârșitul ședin-
ței ies printre primii din sală și mă prezint la ușa cabinetului. Când prin cap îmi treceau tot felul 

ruXANDrA bAcIu
(n.1947)
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de gânduri negre, apare conducerea și cu domna Baciu, care se apropie de mine și-mi spune: 
„NU mai este nevoie să rămâneți. Mergeți acasă.” Am trăit un moment de ușurare, deoarece cu o 
altă persoană nu se știe ce turnură puteau să ia lucrurile. Ideea care se desprinde din întâmplarea 
evocată este că și în sistemul comunist aveau funcții de conducere oameni inteligenți, realiști, 
onești, responsabili. Unul dintre aceștia este profesoara Ruxandra Baciu. 

Liviu Burlec

Născută în Roman, judeţul Neamţ, urmează cursurile Facultăţii de Biologie ale Univer-
sităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iași, pe care le absolvă în anul 1974.

Între anii 1975-1990 este profesor în județul Iași, la Școala generală Oțeleni, Liceul 
Agricol Podul Iloaiei, Liceul Economic nr. 2. Din anul 1990 este profesor titular la Colegiul 
Naţional „Emil Racoviţă”.

Dedicată meseriei de dascăl, este interesată de pregătirea elevilor dar și de propria per-
fecţionare. Obţine gradul I în anul 1994, pregătind lucrarea cu tema „Observaţii asupra structu-
rii anatomo – fiziologice a sistemului digestiv la reptile”. Ulterior urmează cursuri de mentorat 
și cursuri de formare continuă, în cadrul Facultăţii de Biologie a Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza”, Iași.

Sub îndrumarea dumneaei, elevii obţin numeroase premii la olimpiadele de biologie 
„Știinţele Pământului”, „Știinţe pentru Juniori”, Sesiunea de comunicări știinţifice, concursul 
„Sanitarii Pricepuţi”, atât la nivel judeţean cât și naţional.

Prezenţă discretă, suflet nobil, se implică în acţiunile desfășurate de Organizaţia „Crucea 
Roșie”, având titlul de formator în domeniul acordării primului ajutor. Acest titlu îl obţine în 
anul 2000, la cursurile organizate de Crucea Roșie România, în colaborare cu Crucea Roșie Ger-
mania. În urma acţiunilor de voluntariat, primește din partea “Crucii Roșie” România, Filiala 
Iași, diploma de recunoștinţă.

Iniţiază și participă la o serie de proiecte ce vizează promovarea protecţiei mediului în-
conjurător, cum ar fi „Caravana Guerilla Verde” și „Caravana educaţională Generaţia S”. Alte 
proiecte la care participă sunt: „TEPEE”, din programul Comenius 3 și programul „Educaţia 
2000+”.

Începând cu anul 2001, activează ca profesor îndrumător în cadrul Centrului de Pregătire 
a Elevilor Capabili de Performanţă, Iaşi.

NADIA botEZAtu
(n. 1952)
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Iubitoare de frumos, este preocupată și de îngrijirea și și îmbogățirea serei Colegiului 
Naţional „Emil Racoviţă”, îndrumând elevi care, mai târziu, vor deveni profesori, împărtășindu-i 
pasiunea.

Alina Bîrliga

Nicu Miron a fost un apreciat coleg și profesor de matematică al Liceului „Emil Ra-
coviță” în perioada 1982-2013, dar și inspector de specialitate la disciplina matematică, în cadrul 
Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași în perioada 2005-2013.

S-a născut la data de 27 septembrie1954, la Brașov. A urmat liceul la Brașov, apoi a urmat 
cursurile Facultății de Matematică a Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, anul I și II. În 
1979 soția sa, Smaranda Miron, este repartizată la Iași și el se transferă la Facultatea de Matem-
atică a  Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, unde  urmează anul III și IV. Absolvă în 1981 
facultatea, apoi urmează cursurile postuniversitare tot la Facultatea de Matematică, specializa-
rea Sisteme dinamice și optimale, în perioada 1981-1982. 

A fost profesor de matematică la Liceul „Național” Iasi între 1981-1982, profesor titular 
de matematică la Liceul Răducăneni și la Liceul Agroindustrial Holboca Iași și cu completare de 
normă la Liceul „Emil Racoviță” în perioada 1982-1990.

Din 1990, s-a alăturat profesorilor Colegiului Național „Emil Racoviță”, ca profesor tit-
ular unde a îndrumat generații întregi de elevi care i-au fost recunoscători. În această calitate, 
cu demnitate și cu intuiția pe care le are doar un dascăl adevărat, a căutat să le dezvăluie tainele 
matematicii, atât celor pasionați de această știință, călăuzindu-i spre rezultate deosebite la olim-
piade și concursuri, dar și celor care au optat spre profilul de științe sau de filologie.

A fost membru al Colectivului de profesori de matematică al „Centrului Regional Iași 
pentru Tineri Capabili de Performanță”, metodist, membru al Comisiei Naționale pentru Olim-
piada de Matematică, inspector școlar în perioada 2005-2013. A fost un adevărat maestru în 
organizarea unor activităţi de amploare, mărturie stau în acest sens: Balcaniada de Matematică 
la Iași, Concursurile de matematică aplicată „Adolf Haimovici”, fazele județene, interjudețene şi 
naţionale ale Olimpiadei de Matematică ş.a. S-a implicat în tot ce se numește matematică și în 
tot ce se numește școală. A participat la numeroase proiecte internaționale. A avut mai mult de 
25 de publicații în domeniul matematicii.

Nicu Miron a fost un model de tată şi de soţ, care a luptat întotdeauna pentru armonia 

NIcu MIroN
(n.1954-d.2013)
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și liniștea familiei sale, construind ceea ce este mai de preț pentru fiecare, un cămin. A fost un 
om bun, sincer, integru, demn, cu multă putere de muncă, foarte activ, cu dorința de a realiza 
cât mai multe. A fost un om care a iubit școala. Și-a făcut meseria de dascăl cu dragoste, pasiune, 
profesionalism și corectitudine. A avut o viață încunatată de succes și de realizări, atât pe plan 
professional, cât și personal. 

S-a stins din viață la data de 26 mai 2013, la Iași, ca urmare a unei boli necruțătoare.

Liviu Burlec

 Profesoara Victoria Anne Sechelea este absolventă a Facultății de Filologie, secția en-
gleză- franceză din cadrul Universităţii Al. I. Cuza, promoția 1979. În 1993, în urma promovării 
Concursului Național de titularizare în învățământ, a devenit cadru didactic al Liceului Emil 
Racoviţă, ca membru al catedrei de limba engleză. Devotamentul, seriozitatea și munca susțin-
ută au făcut ca profesoara Sechelea să devină un model de înaltă ținută profesională și morală 
pentru multe promoții de absolvenți ai Colegiului Național Emil Racoviță. În aceşti 20 de ani de 
activitate în cadrul Colegiului, a avut parte de multe satisfacţii profesionale. Ca profesor de lim-
ba engleză, a îndrumat elevi care au obţinut premii şi menţiuni la olimpiade şi concursuri şi au 
obţinut certificate Cambridge, IELTS, SAT sau TOEFL. O parte dintre aceștia au obţinut burse 
de studiu în licee din străinătate, alţii au fost admisi la studii universitare.
 Urmare a recunoașterii activității didactice deosebite, profesoara Sechelea a ocupat 
poziții importante și încărcate de responsabilitate în învățământul ieșean: responsabil de cerc 
pedagogic, coordonator al Centrului de Excelență la limba engleză (clasa a IX-a), metodist şi 
membru în Consiliul Consultativ în cadrul Inspectoratului Școlar Județean,vice-preşedinte al 
Asociaţiei Profesorilor de Limba Engleză din Moldova, director adjunct la Colegiul Emil Raco-
viță etc. De asemenea, este coordonator al Conferinţei  anuale IașiMUN.
 Pentru aceste activităţi şi rezultate, a primit numeroase distincţii şi diplome: 2002 - Di-
ploma de merit, acordată de ISJ Iasi, 2007 - Diploma „GHEORGHE LAZĂR”, Clasa I, 2008 - 
Certificate of Merit, acordat de Asociaţia Profesorilor de Limba Engleză din România (RATE) 
şi MECT, 2009 - Diploma of Honour, acordată de Asociaţia Profesorilor de Limba Engleză din 
Moldova (MATE), 2012 Certificate of Merit, acordat de RATE şi MECTS, 2006-2011 - Diplome 
de excelenţă, acordate de Primăria Municipiului Iaşi și Inspectoratul Școlar Județean Iași, pentru 
merite deosebite în pregătirea elevilor pentru concursurile și olimpiadele școlare.

vIctorIA sEcHElEA 
(n.1953)
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Profesor de informatică cu cea mai lungă prezenţă în învăţământul liceal de informat-
ică din ţară. S-a născut la Arad, la 29 iunie 1950. Aici a urmat cursurile primare şi gimnaziale, 
precum şi Liceul nr. 3 „Ocsko Tereza”. După terminarea liceului în 1969 s-a înscris la Facultatea 
de Matematică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, pe care o absolvă în 1973. După 
absolvire se înscrie în anul V postuniversitar la aceeaşi facultate, secţia informatică. La termin-
are, în 1974, este repartizat la „Liceul de prelucrare automată a datelor” din Timişoara (azi Liceul 
de Informatică „Grigore Moisil”), unde activează o perioadă de 24 de ani, şi unde va cunoaşte 
afirmarea pe plan profesional. Din 1998 se transferă la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” 
din Iaşi, iar în 2010 la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din Iaşi. 

Îmbină în chip fericit munca la catedră cu alte atribuţii pe care le îndeplineşte la nivelul şcolii: 
şef de catedră timp de 20 de ani, membru în consiliul de administraţie, în timp ce la nivel judeţean a 
fost profesor mentor pentru studenţii de la Universitatea de Vest din Timişoara şi de la Universitatea 
«Alexandru I. Cuza» din Iaşi, şi inspector de informatică. La nivel naţional, începând din 1989 a făcut 
parte din Comisia Naţională de Informatică a MEN care se ocupă de elaborarea, modificarea și avizarea 
programei de învăţământ. 

 Adevărata consacrare îi va fi dată de activitatea la clasă. Talentul şi tactul pedagogic, 
pregătirea de specialitate, apropierea de elevi, implicarea în activităţile extracurriculare, au fost 
aspecte care l-au făcut să fie foarte apreciat de elevi, mare parte dintre ei urmând o carieră în 
domeniul IT. An de an, începând din 1988, a participat, în Comisie Naţională, la aproape toate 
Olimpiadele Naţionale de Informatică organizate până în prezent, iar elevii pregătiţi de profe-
sorul Şerban au obţinut şi obţin în continuare premii şi menţiuni. La vârf, cu câţiva dintre ei 
(Ion Adrian, Ţucăr Liana, Rusu Radu) a obţinut premii şi medalii la concursurile internaţionale. 

A avut o remarcabilă activitate ştiinţifică şi pedagogică concretizată în 23 de lucrări pub-
licate, la care a fost autor sau coautor. Două dintre proiectele elaborate în 1988 i-au adus certifi-
catul de inovator iar alte 15 produse program au fost omologate ca mijloace de învăţământ, fiind 
achiziţionate de MEN. În ceea ce priveşte pregătirea elevilor pentru activitatea de performanţă, 
între 1993–2008 a participat la selecţia şi pregătirea loturilor naţionale şi a condus de 14 ori echi-
pele României la IoI – International olympiad in Informatics (1996, 1997, 2006), cEoI – cen-
tral European olympiad in Informatics (1994, 2000) şi boI – balkan olympiad in Informatics 
(1993, 2000-2005, 2007-2008). 

Ca diriginte a reuşit să facă din clasele conduse adevărate colective. De neuitat rămân 
excursiile cu cortul de o lună organizate vara în toate zonele turistice ale ţării.

Toate acestea i-au adus şi distincţii la nivel naţional: Profesor evidenţiat (Ordinul nr. 

MArINEl ŞErbAN
(n. 1950)
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7650/20.06.1989 al MEI), Ordinul Naţional Steaua României în gradul de cavaler (Decret nr. 
525/01.12.2000 al Preşedintelui României), Diploma “Gheorghe Lazăr” clasa I (acordată de 
MECT, 2007), Diploma de excelenţă „Olimpicii şcolii româneşti” (acordată de Guvernul României, 
2008), Diploma de onoare (acordată de Guvernul României şi MCTI, 2006).

Paula Gavrilescu

Unul dintre cei mai valoroși profesori de matematică din întreaga existenţă a liceului. S-a 
născut la Iași, la 1 iulie 1951. Aici a urmat cursurile primare și gimnaziale, precum și prestigiosul 
Liceu Internat ”Costache Negruzzi”. După terminarea liceului în 1970 s-a înscris la Facultatea 
de Matematică din cadrul Universităţii ”Alexandru I. Cuza”, pe care o absolvă 1974. La absolvire 
este repartizat la ”grupul Școlar nr. 2”, Iași. Din 1979 se transferă la Liceul „Emil Racoviţă”, unde 
va cunoaște afirmarea. 

Îmbină în chip fericit munca la catedră cu alte atribuţii pe care le îndeplineşte la nivelul 
şcolii: director adjunct în anii 2004-2005, şef de catedră, membru în consiliul de administraţie, 
coordonator al revistei de matematică a liceului, „LER”, în timp ce la nivel judeţean a fost 
profesor mentor pentru studenţii de la Universitatea Al. I. Cuza, coordonatorul Centrului de 
Excelenţă, secţia matematică, 2000-2002 ş.a. Adevărata consacrare îi va fi data de activitatea de 
la clasă. Talentul şi tactul pedagogic, pregătirea de specialitate, apropierea de elevi, implicarea 
în activităţile extracurriculare, au fost aspecte care l-au făcut să fie foarte apreciat de elevi, unii 
dintre ei precum Marius Beceanu, Daniela Papaghiuc, Alina Cristina Teodorescu sau Monica 
Şistac urmând strălucite cariere didactice în domeniul matematicii la mari universităţi din 
străinătate şi din ţară. Cu o parte dintre aceştia (Marius Beceanu, Mihai Bucătaru şi Ciprian 
Prohozescu) a obţinut importante premii şi medalii la concursurile şi Olimpiada Internaţională 
de Matematică. 

A avut și o remarcabilă activitate știinţifică și pedagogică concretizată în mai multe lu-
crări, la care a fost coautor, Ghidul absolventului clasei a IV-a, Editura Polirom, Iași,1999, Cu-
legere de probleme pentru pregătirea bacalaureatului la matematică, Editura Paralela 45, Pitești, 
2003, Bacalaureat matematică – teste grilă, Editura Leris, Iași, 2003 ș.a. S-a implicat în multe 
activităţi extracurriculare, fiind un fervent sustinător al parteneriatelor cu școli din străinătate: 
Liceul „G. Flaubert”, Rouen (Franţa), Liceul „L. Mascheroni”, Bergamo (Italia), Liceul „Synds-
kanska Gymnasiet” Skurup (Suedia) ș.a. A avut o prezenţă activă în cadrul Fundaţiei Leris al 
cărei vicepreședinte este. Toate acestea i-au adus numeroase premii și diplome la nivel local și 

Doru turbAtu
(n.1951)
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naţional, la loc de cinste fiind Diploma „Gheorghe Lazăr”, clasa I, oferită de Ministerul Educaţiei 
Naţionale pentru rezultate excelente în domeniul educaţiei.

Liviu Burlec

S-a născut pe data de 9 ianuarie 1951, în localitatea Siret, jud. Suceava. Studiile gimnazi-
ale și liceale le urmează în localitatea Siret, după care se înscrie la Facultatea de Matematică din 
Cadrul Universității Alexandru I. Cuza. Datorită rezultatelor bune din anii facultății, în 1974, 
este încadrat, prin repartiție ministerială, la Liceul Industrial Nicolina, unde a activat pană după 
revoluție. Datorită bunei pregătiri profesionale, a seriozității, a implicării în viața școlii, în 1980 
este numit director educativ până în anul 1987, când ocupă funcția de director. Schimbările 
survenite după revoluție îi oferă șansa să se transfere la unul din liceele de top din oraș, astfel, 
începând cu 1990, vine la Liceul Emil Racoviță. Cadrul propice oferit de mediul educațional de 
aici îi permite valorificarea resurselor didactico- pedagogice de care dispune, îndeplinind mai 
multe funcții: director adjunct, din 2005, până în prezent, profesor metodist, responsabil de cerc 
pedagogic, coordonator practică pedagogică a studenților de la facultatea de matematică, profe-
sor la Centrul de Excelență ș.a.

Paralel cu activitatea managerială, desfășoara și o intensă activitate științifică și peda-
gogică concretizată în mai multe lucrari publicate în calitate de coautor sau autor, dintre care 
amintim: Matematică pentru capacitate şi admitere în liceu, Editura Polirom, Iaşi, 1999, Prob-
leme pentru pregătirea bacalaureatului la matematică, Editura Paralela 45, 2003, Bacalaureat 
matematică – Teste grilă, Editura Leris, Iaşi, 2003, Ghid în tainele matematicii, Editura Leris, Iaşi, 
2004, Matematică în concursurile şcolare, Editura Paralela 45, 1999 şi Editura Bîrchi, 2003, Ghid 
pentru absolvenţii clasei a IV-a, Editura Leris, Iaşi, 2005-2008, Subiecte pentru nota 10 (Testarea 
naţională), Editura Leris, 2006.

Luminița Teodorescu și Liviu Burlec

gHEorgHE tIMoHE  
tuMAc

(n.1951)
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Spiritul racovițist -  reconfirmări în timp
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 Mă numesc Ivan Mihai sunt inginer electroenergetic la I.R.E. Iași – Secţia Înaltă Ten-
siune și am fost elev al liceului în clasa a XI-a, în primul an de la înfiinţare, promoţia 1964-
1965. 
 La acea dată, liceul se numea simplu „Liceul Nr. 9 Iași” și abia plecaseră constructorii 
când a sunat pentru prima oară clopoţelul la această școală. Îmi amintesc că totul strălucea de 
curăţenie, curtea școlii, sălile de clasă, mobilierul nou creau o atmosferă plăcută, la care se adau-
gă căldura cu care am fost întâmpinaţi de cadrele didactice.
 Am avut asigurate toate condiţiile pentru a putea învăţa, la strădaniile profesorilor de a 
ne transmite cunoștinţele lor, adăugându-se dorinţa noastră de a ne pregăti cât mai temeinic. 
Eram cei mai mari elevi din școală, ne așteptau examene ce urmau să ne deschidă noi drumuri 
în viaţă și astfel, am făcut totul pentru a fi la înălţimea speranţelor pe care le aveam.
 Păstrez și acum în memorie imaginea domnului director prof. Ioan Agachi, ca fiind ace-
la care ne-a prezentat școala și ne-a urat mult succes la învăţătură. Cu multă căldură am fost 
înconjuraţi încă din primele zile de școală de către doamna dirigintă, prof. de chimie Elisabeta 
Brehuescu. Pe toată durata anului de învăţământ, ea ne-a ajutat să descifrăm tainele chimiei, fi-
indu-ne în același timp, în calitate de diriginte, un permanent sfătuitor. Nu întotdeauna am știut 
să răsplătim această muncă, la acea vârstă făcând încă destule năzbâtii, umbrite apoi de rezulta-
tele bune la învăţătură. După terminarea liceului s-a interesat de noi, bucurându-se să afle vești 
bune de la noi și povăţuindu-ne așa cum o făcea și atunci când îi eram elevi.
 La întâlnirea de zece ani de la terminarea liceului, la bucuria revederii s-a adăugat bucu-
ria unor realizări frumoase, momente emoţionante deopotrivă pentru profesori și elevi.
 Matematica cu toate secretele ei, am îndrăgit-o prin modul în care ne-a fost predată de 
prof. Lidia Cohal, dascăl de neuitat, care a făcut plăcut un obiect temut pentru mulţi din elevi. 
Cunoștinţele căpătate atunci m-au ajutat foarte mult în viitoarea profesie pe care mi-am ales-o. 
La fel de vie păstrez amintirea deosebit de sensibilă a doamnei profesoare de limba și literatura 
română, Virginia Ghibu, a profesoarei de geografie Natalia Socol, a profesoarei de istorie Emilia 
Gostar, a profesorului de fizică Swartz Jery și a mereu veselului profesor de educaţie fizică Mar-
cel Racoţi.
 Tuturor profesorilor și elevilor le urez acum numai succese pentru a ridica cât mai sus 
prestigiul pe care și l-a căpătat în Iași și în ţară Liceul „Emil Racoviţă”.

Preluat din Liceul „Emil Racoviță”. File de monografie, 1964-1994, Iași 1994, p. 89 -.90.

MIHAI IvAN
Inginer, Iași

 Absolvent 1965

Gânduri de recunoştinţă
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 Fac parte din primele promoţii ale Liceului „Emil Racoviţă”. În 1966 personalitatea 
L.E.R. nu era conturată, dar profesori şi elevi se străduiau să-l aducă în rândul liceelor de elită 
ale oraşului.
 Când sora mea, Magda Lovinescu, a absolvit L.E.R., în 1973, liceul era deja prezent pe 
lista şcolilor de interes pentru părinţi şi pentru o educaţie potrivită a copiilor. Ani mai târziu, şi 
fiica mea, Miruna Lovinescu, a urmat tot L.E.R., de data aceasta absolvind un liceu de renume, 
cu olimpici la fizică şi chimie.
 Se poate spune, deci, că familia mea a parcurs treptele devenirii liceului şi a reuşit, 
împreună cu liceul să îşi desăvârşească educaţia la un nivel impecabil.
 Cu dăruire şi simţ de răspundere profesorii noştri au pus bazele unei solide culturi gen-
erale şi ne-au ajutat să dobândim deprinderi de muncă intelectuală.
 Liceul ne-a fost loc de educaţie, de cultură şi de amintiri dulci-amărui, din care acum, 
peste ani, a rămas doar amintirea plăcută a anilor petrecuţi în băncile şcolii.
 Printre studenţii mei, absolvenţii L.E.R. s-au remarcat prin cunoştinţele matematice, ati-
tudinea şi stilul de muncă deprinse în liceu.
 Cred că tot ceea ce am realizat în viaţă îşi are punctul de pornire, pe lângă ceea ce mi-a 
dat familia, şi în ceea ce am învăţat în liceu, iar pentru aceasta le mulţumesc profesorilor mei.
 La ceas aniversar le doresc profesorilor şi elevilor Colegiului Emil Racoviţă reuşitele pe 
care le merită.

Preluat din Liceul „Emil Racoviță”. File de monografie, 1964-1994, Iași 1994, p. 90 - 91.

 Cu trecerea timpului suntem prinși, aproape inevitabil, în plasa nostalgiei. N-o să evit 
această capcană, cum n-o să mă grăbesc să diagnostichez deșertăciunea vremurilor de azi ori, ca 
să fiu mai la obiect, prăbușirea școlii noi față de cea veche. N-am coabitat și n-o s-o fac nici de 
acum înainte cu ideea pesimistă vanitas vanitatum, omnia vanitas. Privesc înapoi spre vremea 
școlilor mele și a profesorilor de minte și inimă fără crispări, cu plăcerea rememorării și cu 
intenția declarată de a le mulțumi dascălilor dedicați, cu noblețe și adesea idealism, formării 
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conf. univ. Dr., catedra de Matematică
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mele umane și intelectuale. Sper să rezonez cu mulți alții care asumă onest rolul dascălilor în 
destinul lor. Sper că mulți alți dascăli, nenumiți aici, se vor regăsi în portretul ce-l creionez 
celor care m-au însoțit pe mine în anii de liceu. Mai îndrăznesc să sper că mulți alți congeneri 
să regăsească ceva din imaginea despre școala de altădată și amintirile (plus convingerile) lor 
despre dascălii ce-i voi evoca. Acest «altădată» pe care-l reiau aproape obsesiv nu este chiar atât 
de îndepărtat, nu e o secvență dintr-un timp ideal (illo tempore), cu atât mai mult cu cât e pla-
sat, fatalmente, în plin comunism. Pe cale de consecință, nu e un omagiu adus timpului mare, 
cel îndeobște numit „istoric”, ci un fragment din timpul subiectiv, micul timp personal. Acolo 
îi regăsesc, în toată prospețimea lor, pe dascălii mei de suflet, mulți dintre ei trecuți în lumea 
umbrelor. Liceul „Emil Racoviță”, din cartierul pe atunci marginaș Nicolina, aproape de bariera 
de sud a dulcelui târg, avea suficiente temeiuri să corespundă imaginii bacoviene de „cimitir al 
tinereții mele”. Vă mai amintiți, sper, și alte versuri de subtilă atmosferă, gen “profesori pedanți 
și examene grele”. Era o ctitorie recentă, de la începuturile anilor ‘60, ce nu părea a fi destinată 
unei cariere strălucite, confirmată, în timp. O întreagă salbă de licee s-a ridicat atunci în toată 
țara. Erau anii în care începeam a ne regăsi identitatea grav pervertită de bolșevism. Ieșeam din 
“obsedantul” deceniu și pășeam încrezători spre viitor. Numele de notorietate în Iașii de atunci 
erau Negruzzi, Sadoveanu, Oltea Doamna și Cuza. Racoviță intra atunci în categoria «tinere 
speranțe». Am trecut onorabil filtrul dur al admiterii, cu patru probe - două teze și două probe 
orale - și m-am trezit în una din cele mai bune clase, alături de colegi unul și unul. Din prima 
zi de liceu am fost frapat, ca să nu spun șocat, de atmosfera cazonă instituită de direcțiune. 
Nu veneam din boema, dar oricum, să te supui în fiecare dimineață ritualului schimbării 
încălțămintei, verificării lungimii părului ori corectitudinii matricolei, nu era chiar puțin lucru. 
În plus, elevii dintr-a unsprezecea (până la generația mea, ultima clasă de liceu), pretindeau 
și de regulă obțineau salutul novicilor dintr-a noua. Am intrat fără rezistență semnificativă în 
canonul de veritabil batalion disciplinar impus. N-am suferit, pentru că nu veneam din alcov. 
Azi sunt convins de utilitatea acelei lecții, care mi-a indus o anumită ordine în gândire, precum 
și respectul pentru reguli. Canonul racovițist a intrat rapid în memoria colectivității, contribu-
ind decisiv la consolidarea prestigiului de școală eminentă.
 Reguli seci se găsesc și într-o școală militară. Însă atunci când emisari ai liceului de pro-
fil din Câmpulung Moldovenesc au venit să recruteze posibili candidați dintre noi, nu a existat 
niciun doritor, de unde deduc faptul că am preferat stilul nostru cazon celui de culoare kaki. 
În spatele regulilor, însă, nu se ascundea mediocritatea suficientă, așa cum se întâmplă adesea. 
Om de școală veche, probabil normalist, directorul Agachi a avut curajul și șmerenia să aducă o 
echipă de profesori eminenți, veghind la îndeplinirea riguroasă a profesiunii de dascăl. Îl văd și 
acum, în amintirile mele vii, mărțăluind ca un general, punând lucrurile la punct cu fermitate, 
atent ca totul să decurgă „ca la carte”. La orele de geografie era mereu sobru, exact și corect. A 
rămas definitiv în memoria mea ca omul-instituție. Stilul impus sub directoratul său lung și atât 
de profitabil pentru școală a rămas până astăzi pecetea inconfundabilă a liceului. De aceea cred 
că ar merita un bust, alături de cel al patronului spiritual, Emil Racoviță.
 Asemenea lui, aproape toți ceilalți profesori proveneau din școala veche românească 
antebelică, formatoare de elite. Înclin să cred, bazându-mă pe observațiile personale și lectu-
rile mele, că șansa supraviețuirii noastre în comunism, cel putin până la debutul din 1964 al 
operațiunii de reabilitare, e drept selectivă, a tradițiilor și personalităților din vechiul regim, 
rezida, înainte de toate, în calitatea intelectuală a slujitorilor școlii. În toate vârstele mele școlare 
am beneficiat de această elită eminentă, fără de care nu-mi pot închipui parcursul intelectual. 
Am făcut română, dar și literatura universală (s-a predat și așa ceva pe vremuri) cu una dintre 
studentele preferate ale lui George Călinescu, distinsa profesoară Carmen Ciobanu. Grațioasă, 
mereu inventivă, atentă la cele mai modeste manifestări ale personalității noastre, a reușit să ne 
ghideze spre literatura autentică și să ne facă să percepem fiorul poeziei. Am citit ca un apucat pe 
toți marii scriitori ai lumii, de la Homer și Cervantes până la Dostoievski și Rimbaud, ca sarcină 
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școlară, dar mai ales de dragul profesoarei, care a avut rafinamentul, măiestria și generozitatea să 
ne încurajeze cel mai mic progres. Niciodată nu am citit mai multe cărți de literatură în aceeași 
unitate de timp. Micul spiriduș al lecturii, germenele șoricelului de bibliotecă a încolțit în mine 
datorită eleganței și priceperii profesoarei Carmen Ciobanu. Aș fi dorit ca și fiica mea ori alți 
copii să aibă șansa unui asemenea profesor de literatură.
 Rusa am făcut-o în anii în care, începând mai ales din august 1968, devenise un obiect 
detestat la vedere, cu profesorul Andrei Stratulat. Cei mai mulți nu ezitau să-și manifeste astfel 
fronda împotriva fostei sufocante stăpâniri sovietice. Protestam post-factum, dar protestam to-
tuși. Roman basarabean, profesorul știa rusă de acasă, reușind, cu un tact desăvârșit, să ne facă 
să apreciem frumusețea și bogația limbii lui Puskin. Lui îi datorez faptul de a nu fi învățat rusa 
în pas de marș, ci cu plăcere, dar mai ales faptul de a nu ma fi încărcat cu prejudecăți împov-
ărâtoare. Dar peste toate, profesorul Stratulat era un om de o desăvârșită delicatețe și umanitate. 
Constatând înclinația mea spre umanioare, dirigintele meu dintr-a noua n-a ezitat să mă scoată 
din ghearele „profei” de matematică, care-mi pusese gând rău.
 Cât privește matematica, deși nu am amintiri “eroice”, nu pot să nu evoc figura lumino-
asă a profesorului de o oră, eminentul Bozan, care a înlocuit-o, întâmplător, pe titulară. Dacă 
l-aș fi avut profesor din prima, înclin să cred că aș fi avut o altă carieră. Român ardelean, pro-
fund atașat tradițiilor naționale, care se regăseau, în anii interbelici, dar și după, în figura ilustră 
a „domnului președinte Maniu”, profesorul își făcea meseria cu o pasiune și o dăruire exem-
plare. El mi-a schimbat definitiv percepția cu privire la matematică, dar mai ales m-a dezinhibat. 
Puținor oameni le datorez atât de mult pentru o singură oră de curs. Felul în care metaforiza 
arida matematică, făcând-o să pară un joc al minții, m-a fascinat. Tot o oră, de biologie de 
această dată, am făcut cu o altă distinsă profesoară de la Racoviță, doamna Todosi. La fel ca în 
cazul precedent, o înlocuia pe titulară. Ne-a predat teoria evoluţionistă cu o logică și o rigoare 
raționaliste impecabile. Lumea lui Darwin îmi apărea în toată splendoarea și ordinea ei. Nu a 
opus evoluționismul teoriei creaționiste. Nu ne-a sugerat dileme știinţifice, de altfel imposibile 
în acei ani. Azi mi-ar placea ca profesorii de biologie să pună în oglindă cele două mari teorii.
 Istoria am facut-o cu profesoara Natalia Lovinescu, ce avea să-mi devină peste ani nașă 
de cununie. Era rudă prin alianță cu eminentul critic și istoric literar Eugen Lovinescu, despre 
care ne vorbea mereu cu afecțiune, ca despre ctitorul direcției europeniste din cultura noastră și 
oarecum în răspăr cu direcția Călinescu, asumată de regimul comunist, criticul fălticenean fiind 
mai mult tolerat în acei ani, decât acceptat. De o desăvârșită eleganță, atentă la nuanțele atât de 
alunecoase ale interpretării istoriei, într-o perioadă în care abia începuserăm să ne emancipăm 
de tutela sovietică, doamna Lovinescu a avut mereu grijă să nu cădem în capcanele schematis-
mului stalinist și să nu pierdem din vedere autenticitatea istoriei ori lecția intelectuală pe care 
ne-o oferă atât de generos cunoașterea trecutului. Dacă am ales istoria, este și pentru aceea că 
am întâlnit-o la timpul și locul potrivit.
 Latina am făcut-o cu inconfundabilul profesor Condurache. Fiu de țărani din ținutul 
Fălciului, profesorul a avut un destin românesc. La terminarea facultății a fost luat la pușcărie 
pentru simpatiile lui social-democrate; cele autentice, reprezentate de C. Titel Petrescu. La ieșire 
a aflat că iubita lui latină fusese scoasă din programa de învățământ și înlocuită cu studiul intens 
al limbii ruse. A urmat matematica, iar atunci când a încheiat-o s-a reintrodus latina, profesor-
ul reîntorcându-se la dragostea dintâi. Când a început ultimul trimestru din clasa a XII-a și a 
constatat, îngrozit, că spaima umaniștilor, profesoara de matematică, lăsase jumătate din clasă 
corigentă, bunul nostru profesor și diriginte a solicitat direcțiunii să predea și matematica. A 
reușit să convingă, ca apoi să facă adevărate minuni aritmetice, pentru a rotunji medii de trecere. 
Posesor al unei impresionante culturi clasice, de frumusețea și utilitatea căreia a reușit să ne 
convingă și pe noi, profesorul Condurache era și un talentat povestitor, cucerindu-ne, în afara 
poveștilor din Caesar, Tit Liviu ori Tacit, cu amintirile din tinerețea lui deochiată. Dirigintele era 
unul dintre cei mai „liberali” profesori pe care i-am avut. Practica „liberalismul” neostentativ, ca 
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pe o prelungire firească a spiritului lui de răzeș. Am făcut cu el de toate, începând cu latina ori 
matematica și încheind cu lecțiile de viață, dar și de educație sexuală. Doar eram chiar în anul 
„revoluției sexuale” din Franța. Nu eram noi chiar conectați la spiritul tânăr occidental, răzvrătit 
inclusiv împotriva cutumelor burgheze în materie sexuală, dar ceva tot răzbătea și dincoace de 
„Cortina de Fier”. Asemenea tuturor colegilor mei, îmi amintesc în detaliu inițierea făcută în 
această delicată materie de omul nostru orchestră. Pentru a fi cât mai concludent, ne relata fără 
ostentație, dar cu vocație pedagogică, despre experiențele lui în materie. Aveam doar 18 ani și se 
cuvenea să știm, dacă nu aflaserăm deja, că nu e tocmai sănătos să fii nelumit la această vârstă. 
O poveste ne-a cucerit definitiv, prin amestecul inedit de naivitate și sinceritate. La 18 ani, ca și 
ai noștri, avusese un an mânos la meditațiile pe care le dădea copiilor micii burghezii hușene. Se 
îndeletnicea cu aceasta, obligat de starea precară a familiei, după decesul tatălui. A câștigat sufi-
cient cât să-și bucure mama, cumpărandu-i o vacă, dar n-a omis să-și păstreze o parte din câștig 
pentru plăcerile lui lumești. Povestea lui atât de inedită ne-a fermecat definitiv. Întâmplarea cu 
meditațiile, vaca și casa de toleranță, a făcut carieră și i-a adus profesorului o notorietate ce o 
concura pe cea de latinist eminent.
 Bacalaureatul era dur, dar nu o sperietoare, ca în vremurile mai noi. Nu eram obsedați de 
el, slavă Domnului!, întrucât nu era mai mult decât un certificat care-ți dădea dreptul să participi 
la concursul de admitere de la Universitate. Pe vremea aceea înțelegeam destul de bine să alegem 
între facultate și studii postliceale. Universitatea, se înțelegea de la sine, impunea standarde pe 
care numai cei buni - cam un sfert dintr-o clasă normală - le puteau îndeplini.
 Nu mi-am propus în aceste rânduri să-i evoc pe toți dascălii mei. Pe cei care nu se vor 
regăsi aici îi conjur să nu se supere. Le ofer și un argument, sper, convingător: selecția mea e 
fatalmente subiectivă. Adaug un truism: această prezentare nu e o dizertaţie de istorie a școlii, în 
care criteriile subiective ar trebui cel puțin estompate, dacă nu înlăturate.

Preluat din Ziarul de Iași, Nr. din 16 și 25 iulie 2012.

Nu-s bacovian. Nu pentru că n-aș vrea, dar nu e o chestiune de opţiune. Titlul de mai sus 
nu trebuie, deci, citit în cheie bacoviană. 

Pentru mine, cimitirul este mai degrabă un loc de aducere aminte. Nu neapărat de ve-
selă aducere aminte, așa cum par să fie lucrurile în ceea ce-i privește pe conaţionalii care încing 
grătare și cântări la capul morţilor, dar nici neapărat tristă. Mai ales cu trecerea timpului, veci-
nătatea celor care erau parte din viaţa noastră îmi evocă momente și evenimente de o diversitate 
adesea deconcertantă. 

Cu vârsta, simt nevoia să revăd locuri în care mi-am petrecut copilăria și apoi adoles-
cenţa studioase. Sau, mă rog, nu neapărat studioase. Încă n-am programat o vizită la Racoviţă, 
poate pentru că nu mă simt pregătit. Știţi cum era, trebuia să fii pregătit ca să intri la liceu, iar 
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lu un liceu deja prestrigios, deși proaspăt apărut pe harta școlilor ieșene, intratul nu era chiar la 
îndemână. Mi-am vizitat în vara care a trecut fosta școală unde am debutat ca elev și care acum 
adăpostește Casa Corpului Didactic. Am intrat incognito, desigur, și am încercat să remarc dacă, 
închizând ochii, simt ceva deosebit. N-am simţit. Doar o inadecvare, sentimentul că nu sunt 
unde se cuvine, atunci când am deschis ochii. I-au mai schimbat și scările din faţă, scările pe care 
se făceau pozele din ziua premierii, la finele anului: acum sunt acoperite cu nefericita faianţă pe 
care o folosesc toţi micii întreprinzători într-o ţară în care bunul gust nu a avut timp să se (re)
instaleze. Poate voi reveni, pentru că nu-mi convine rezultatul primei încercări.

Sigur că voi simţi, la un anumit moment dat, nevoia să intru din nou în liceul meu, dar 
nu prin faţă, ci pe la intrarea elevilor, de-o mai fi ca pe vremuri. Regret deja că nu mai e cu putin-
ţă să încerc să mă pierd printre elevii de-acum, pe hol, în timpul recreaţiei, pentru a mai respira 
atmosfera de destindere de termen scurt pe care o ţin minte din vremurile demult apuse ale 
trecerii mele pe-acolo... Ceea ce mă reţine cel mai mult, însă, este ideea de a nu vedea pe holuri 
figuri cunoscute. Poate c-aș reuși, închizând ochii, în mijlocul rumorii, să-i revăd pe dascălii de-
atunci (pe care i-am iubit chiar și cînd ei n-au știut-o, pentru că nu mă pricepeam să le-o arăt) 
sau pe colegii mei, încercând să-și poarte demn papucii cu care eram obligaţi să ne mișcăm prin 
interior, sau ignorând pur și simplu situaţia, ocupându-și mintea cu câte alte cele, de la discuţii 
sobre până la glume deșănţate. Dragii mei colegi, încercând ca și mine să traverseze profitabil 
vârstele nebune și muncind asiduu, ca și mine, la construirea unui brand personal, căutând fie-
care ceva ce s-ar fi putut contura drept identitatea sa. Mă văd plimbându-mă prin liceul nostru 
ca prin muzeul veseliei noastre inconștiente, de adolescenţi care știau să râdă și la cele mai rafi-
nate forme de umor practicate între noi, dar și la glume groase, de băieţi, de se cutremurau fetele 
când aflau ce ne amuză. M-aș mai așeza într-o bancă, doar ca să văd dacă mai încap și dac-aș mai 
reuși să citesc pe sub bancă vreo carte (din cele interzise la vremea noastră), ferindu-mă de ochii 
vreunui profesor pe care hotăram – fără motiv clar – să-l ignor pentru o zi. 

Cred că e totuși timpul să-mi propun o vizită la Racoviţă, dar tot vara, când nu e mai 
nimeni prin școală, când n-ar fi nimeni să-mi remarce emoţia sau să mă ia peste picior. Nu am 
complexe date de vârstă sau de aspectul meu de-acum, dar nici nu am înclinaţie către ceea ce 
cred c-ar fi un fel de exhibiţionism greu de prizat de alţii, mai ales de tineri. Duc o viaţă publică 
prin natura profesiei mele – sunt profesor –, dar mă văd greu lărgind aria publicurilor dinain-
tea cărora m-aș expune. Deocamdată, îmi revăd liceul în minte. N-am „îngropat” acolo decât 
amintiri și, cum amintirile s-au decantat, le reţin ca vesele mai toate, așa că mă plimb, virtual, 
printr-un cimitir vesel, unde sunt și eu, de altfel, laolaltă cu ceea ce vizitez. 
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 Anii de liceu constituie un plăcut prilej de aduceri aminte. Privind retrospectiv, se poate 
afirma cu certitudine, că acei ani au sădit o temeinică bază de cultură umanist-știinţifică. Primii 
pași în activitatea de cercetare știinţifică i-am făcut încă de pe băncille școlii, îndrumat cu grijă 
de profesorii liceului.
 Aici am lucrat în cadrul cercului de fizică și nu a fost în zadar. În anul 1970, am reușit 
să mă calific și să particip la olimpiada internaţională de fizică de la Moscova. Astfel, am căpă-
tat certitudinea alegerii profesiei de fizician, iar acesta este, în primul rând, meritul dascălilor 
noștri, care au reușit să ne transmită, alături de cunoștinţe, spiritul de continuă curiozitate ști-
inţifică. Permanent exigenţi, caracterizaţi de un înalt profesionalism și animaţi de dorinţa de a 
ne transmite cât mai mult din ceea ce știau, ei au rămas vii în inima generaţiei mele, unindu-ne 
prin idealuri comune. Prin aceasta, ei se pot mândri că au educat generaţia care se consideră 
aparţinând prin maturitate anului 2000.
 Deveniţi oameni de bază în diferite sectoare de activitate, având preocupări diverse, noi, 
foștii elevi ai clasei speciale de fizică, a XII-a B, condusă cu permanentă atenţie de domnul prof. 
Valeriu Vasilache, n-am încetat să ne simţim legaţi. Suntem o familie, în marea familie a ţării. 
Ne-am format muncind oră de oră, zi de zi, pe băncile acestei școli. Ne-am format și ne-am su-
dat în numeroase activităţi ale clasei, în excursii și drumeţii.
 Dovada trăiniciei acestei familii o constituie prezenţa cvasitotală la întâlnirea de zece ani 
de la terminarea liceului, nerăbdarea revederii după 20 de ani, în 1990, precum și dorinţa de a 
serba trecerea în noul mileniu împreună, elevi și profesori. Și, făcând un bilanţ al anilor trecuţi, 
am dorit să constatăm că am fost utili la locul nostru de muncă și am slujit cu credinţă profesia 
pe care singuri ne-am ales-o, ca un sincer răspuns faţă de noi înșine, la întrebarea „cine sun-
tem?”.
 Prin aceste gânduri, doresc să aduc un modest omagiu dascălilor care mi-au îndrumat 
activitatea. Le doresc, de asemenea, să aibă satisfacţia creșterii de noi generaţii care să-și aducă 
o contribuţie originală în știinţă și cultură, la propășirea patriei.

Preluat din Liceul „Emil Racoviță”. File de monografie, 1964-1994, Iași 1994, p. 92 - 93.
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 Trebuie să recunosc faptul că am ezitat când am pus semnul întrebării în finalul titlului. 
Voi încerca în continuare o explicație.
 Atunci când, în 1972, am concurat pentru un loc în clasa a noua a Licelului „Emil Ra-
coviță” știam că acesta avea în fiecare an clase „speciale” de fizică, cu regim experimental. Am 
fost foarte satisfăcut de faptul că am reușit să obțin un loc într-o astfel de clasă. Aici programa 
conținea un număr sporit de ore față de clasele obișnuite la disciplinele mele preferate: matemat-
ică și în special fizică (7 ore săptămânal). Am beneficiat de o atenție deosebită și în ceea ce privește 
colectivul de profesori: matematică (prof. Felicia Muraru), fizică (prof. Valeriu Vasilache), limba 
română (prof. Rodica Gavrilescu), limba franceză (prof. Gitta Navari), limba engleză (prof. Alex-
andru Vornicu- dirigintele clasei în anul terminal), chimia (prof. Elena Meleghea), biologia (prof. 
Aurora Tudose), geografia (prof. Eugenia Avram), istorie (prof. Natalia Lovinescu), științe sociale 
(prof. Minel Marcu), educație fizică (prof. Aurel Coteanu- dirigintele clasei în primii trei ani de 
liceu). Cei ce cunosc acești profesori pot confirma faptul că era într-adevăr o echipă „de aur”.
 Elementele experimentului la care eram supuși au fost în primul rând legate de modul 
de predare și mijloacele de învăţământ utilizate. Majoritatea orelor se țineau în laboratoarele 
specializate ale liceului, unele destul de bine dotate în acea perioadă; se foloseau adesea mijloace 
audio- vizuale în predare (retroproiectorul, epidiascopul, filmul didactic și chiar lecțiile trans-
mise de Televiziunea Română). La fizică, am efectuat lucrări de laborator în fiecare trimestru, 
iar manualele școlare utilizate erau și cele experimentate. Ne-am bucurat de o atenție deosebită 
la fiecare obiect, în multe cazuri făcându-se încercări de îmbunătățire a mijloacelor clasice de 
predare. Nu pot să nu amintesc aici faptul că, de exemplu, la limbă română, orele s-au desfășurat 
în marea lor majoritate sub forma unor dezbateri, uneori foarte animate, pe marginea textelor 
literare din programa școlară. 
 De mare utilitate în formarea noastră erau și cercurile organizate în școală, dintre care 
amintesc cercul Sophia, în cadrul căruia se dezbăteau probleme extrem de interesante de filozo-
fie, sau cercul aplicativ Foto de care ține în mare parte și abilitatea mea actuală în domeniu.
 Spațiul limitat al acestei prezentări nu îngăduie o detaliere suplimentară a acestor as-
pecte. Rezultatele absolvenților din clasa „specială” de fizică au fost deosebit de bune; toți am 
reușit să trecem de severele examene de admitere în facultate. Mulți dintre noi am fost admiși 
printre primii la facultăți cu diverse profile: medicină, stomatologie, mecanică, textile, matem-
atică, chimie și... fizică.
 După ce au trecut mulți ani de când am absolvit facultatea, pot afirma că pregătirea 
primită în cadrul Liceului „Emil Racoviță” a influențat rezultatele bune obținute aici.
 De ce am pus totuși în titlu semnul întrebării în locul unui semn de exclamare, pe care 
cele de mai sus nu ar face decât să îl confirme?
 Formația de fizician mă face să supun problema unei analize mai atente. Acum când eu 
însumi predau de mai mulți ani studenţilor Facultății de Fizică „Al. I. Cuza” din Iași, fiind impli-

AlEXANDru stANcu
Prof. univ. dr. catedra de fizică

universitatea Al. I. cuza, Iași
Absolvent 1976

Clasele speciale de fizică - un experiment reuşit?
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cat, deci în formarea viitorilor profesori de fizică, nu pot să nu mă întreb dacă se pot trage unele 
concluzii utile în experiența căpătată în decursul anilor cu aceste clase „experimentale”.
 Analiza trebuie să pornească de la scopul experimentului; acesta ar fi putut fi acela de a testa pe 
un grup reprezentativ de elevi noi, modalități de predare, noi manuale, noi programe de învățământ.  
 Pentru a fi fost semnificativ rezultatul trebuia comparat cu cel obținut pe un grup similar 
de elevi care ar fi fost supus unui sistem de predare clasic. Cu cât ar fi fost mai bine selectate cele 
două grupuri de elevi- profesori, ale căror rezultate s-ar fi comparat, cu atât experimentul ar fi 
avut mai multă relevanță. În acest caz, „mai bine” înseamnă pentru elevii de vârsta respectivă.
 Abaterile de la aceste reguli conduc la scăderea semnificației experimentului; nu putem 
afirma nimic despre niște manuale noi (cum au fost cele de fizică utilizate de noi atunci), dacă 
pentru a le testa folosim o clasă cu elevi selecționați în ordinea mediilor de admitere, având de 
peste două ori mai multe ore de fizică decât celelalte clase, laboratoare mult mai bine dotate 
decât majoritatea celorlalte licee și, nu în ultimul rând, profesori cu talent și experiență didac-
tică, care din păcate, nu pot fi întâlniți în toate școlile.
 Am mai putea presupune că aceste clase erau organizate pentru a testa modele de pre-
dare în clasele de elită, dar rezultatele în acest caz ar fi mult mai greu de evaluat; mai mult, este 
improbabilă o asemenea ocupare în perioada în care chiar cuvântul „elită” era dificil de utilizat
 Nu știu dacă din rezultatele claselor experimentale de fizică s-au tras concluzii, dar după 
câțiva ani, s-a reorganizat structura liceelor din întreaga țară, s-au înființat clasele cu profil mixt: 
matematică-fizică, fizică-chimie, chimie-biologie etc., iar clasele cu profil de fizică au dispărut. 
Diferențele între diversele profile din punctul de vedere al manualelor, numărul de ore la diverse 
discipline, dotare, au devenit minime. Din acest punct de vedere, cel puțin generația mea, a 
beneficiat de o eroare în planificarea unui experiment pedagogic, eroare ce nu poate fi imputată 
sub nici o formă colectivului de profesori ai liceului ci, poate, celor ce au proiectat un asemenea 
„experiment”. Nu pot să spun că regret acest lucru, dar în același timp, nu pot să nu observ că în 
momentul de față avem o nevoie aproape disperată de rezultatele unor experimente pedagogice 
reale care ar putea dirija o reformă a învățământului necesară și dorită de majoritatea profeso-
rilor, elevilor și părinților.
 Unii vorbesc cu ușurință despre diverse variante de schimbare, multe dintre ele con-
ducând la adevărate dezastre în alte țări, tocmai pentru că nu au fost suficient judecate, exper-
imentate, adaptate la condițiile concrete: nivel de educație al elevilor, calitatea corpului profe-
sional, nivelul dotării laboratoarelor etc.
 Deși acum sărbătorim cei 50 de ani ai Liceului „Emil Racoviță” din Iași și poate ar fi fost 
mai oportun să ne concentrăm atenția mai mult asupra celor ce s-au realizat și au fost       într-
adeavăr multe asemenea împliniri, consider totuși că accentul trebuie să cadă pe ceea ce ne 
propunem să facem pentru a putea privi cu încredere viitorul.
 Experiența acumulată până acum în acest liceu poate fi utilizată pentru o experimen-
tare sinceră a modului în care dorim să arate în viitor școala românească. Văd în anii ce vin 
necesitatea reînființării unor școli/clase experimentale în care progresul dorit să fie și testat în 
condiții cât mai apropiate de cele reale. În prezent, se observă o tendință accentuată de reducere 
a interesului elevilor față de învățătură, care trebuie contracarată de o evoluție a mijloacelor și 
metodelor utilizate în mod curent în școală. Sunt sigur că profesorii Liceului „Emil Racoviță” 
vor fi printre cei mai entuziaști promotori ai acestei perfecționări, iar la următoarea sa aniversare 
voi fi onorat să le trec în revistă. 
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 După terminarea liceului, multă vreme am simţit nevoia ca cel puţin de două, trei ori 
pe an să mă întorc acolo unde mi-am petrecut cei mai frumoşi ani. De o bucată de timp, însă, 
viaţa mea s-a organizat în aşa fel încât nu mi-am mai putut realiza dorinţa care a rămas ascunsă 
undeva în adâncul sufletului şi care, uneori, izbucneşte neaşteptat.
 Mă întorc în trecut. Deschid uşa şcolii şi în prag mă întâmpină cu ochi mari şi trişti co-
pilăria: „De ce m-ai uitat, te-am supărat cu ceva?”. O căldură plăcută îmi învăluie fiinţa: nu vreau 
să mă întristez. O iau la braţ şi străbat ca în vis culoarele pe care de atâtea ori le-au bătut paşii 
mei. Mă îndrept fără să-mi dau seama spre sala în care, elevă fiind în clasa a V-a, mă străduiam 
să mă acomodez cu un mediu total nou pentru mine: clădirea, colegii, profesorii. Frământ în 
mână colţurile cravatei de pioner, dovadă că sunt emoţionată şi încerc să par indiferentă. Nu-
mai inima îmi bate vertiginos. Intră în clasă profesorul, strigă catalogul, şi aşa încep să cunosc 
colegi, care îmi vor sta alături până la terminarea liceului. Ziua aceea a rămas demult în urmă, 
fetiţa emoţionată a devenit mai sigură pe sine şi a câştigat încrederea celor din jur. La primele 
alegeri pionereşti am devenit comandantă a organizaţiei municipale. Simt o adiere şi un susur la 
urechea mea: „Şi te-ai descurcat?”. Da, dacă mă gândesc bine m-am descurcat, dar nu singură, 
ci cu ajutorul celor din jur. De fapt, atunci a început formarea mea ca om, ca personalitate dis-
tinctă.
 Copilăria mea în şcoală a fost un şir întreg de satisfacţii şi de bucurii, iar micile necazuri 
le-am dat uitării de mult.
 Să-mi amintesc despre toate e prea mult. Mă uit prin ochii copilăriei la adunările pi-
onereşti şi mă minunez de seriozitatea cu care dezbăteam probleme ce ne priveau direct: în-
văţătura, disciplina, petrecerea timpului liber şi câte şi mai câte nu ne mai treceau prin cap. 
Propunerile curgeau nestingherite, critica şi autocritica îşi spuneau cuvântul şi nu-mi amintesc 
să fi dorit ceva care să nu se înfăptuiască. Diriginta noastră, draga noastră dirigintă, prof. Aneta 
Dăscălescu, era mereu alături de noi şi la bine şi la rău. Stătea ca o păvază în faţa furtunilor 
dezlănţuite în cancelarie şi în familiile noastre. Ne certa, era severă, dar ştia să ne şi recompen-
seze. Neuitate vor rămâne excursiile şi drumeţiile cu elevi şi părinţi. Îmi stăruie în minte petre-
cerea vacanţei în munţi cu elevi la mănăstirea Neamţ: drumeţii, jocuri, odihnă şi focul de tabără 
de la sfârşit. În plină pădure, într-o tăcere de te înfioară, au izbucnit deodată flăcările focului şi 
ale bucuriei noastre. Peste pădure, până departe se auzeau glasurile limpezi ale copiilor, râsetele, 
glumele.
 Fericirea de a fi împreună, ne-a făcut să dormim puţin în acele zile, iar o bună bucată din 
anul şcolar am tot povestit şi repovestit despre ce a fost şi cum a fost.
 Mă uit cu nostalgie la clasele şi culoarele şcolii, la uşa pe care scrie cancelarie şi aud un 
oftat alături: te-am părăsit în copilarie, dar amintirea ta va rămâne veşnic în inimă, şi în clipele 
de răgaz, uitându-mă în ochii Cătălinei, fetiţa mea, voi întrevedea repetarea aceloraşi bucurii, 
care se pregătesc să vină.

roXANA oNofrEI (bADrAJAN)
Medic generalist, franţa 

Şef de promoţie, 1979

Amintiri…
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 O repetare? Nu. Dar aceeaşi candoare şi prospeţime care îmi va fi alături întrega viaţa. 
N-am părăsit şcoala, dar privesc cu alţi ochi: ochii adolescenţei. O lume mai complicată, câţi-
va ani mai mult. Alături de mine se află acum miracolul transformării, adolescenţa cu ochii 
încrezători, puţin ironici: „şi acum după, atâta emoţie, ce-mi rămâne mie, ce-mi dăruieşti din 
amintirile tale?”. Cât de mult aş avea de spus, de mărturisit. Dar parcă poţi să-ţi aminteşti de 
toate? Când ai trăit anii pe care i-am trăit noi, când viaţa a trepidat invitându-te să te contopeşti 
cu ea, când faptele numeroase nu îngăduie să numeri, te mulţumeşti cu evocarea unor frânturi.
 Unde sunt anii adolescenţei cu visele şi încrederea în viitor când totul ţi se pare uşor şi 
realizabil şi mai ales plin de poezie?
 Unde este romantismul acelor ani când am început să ne interesăm mai mult de ţinu-
ta noastră, când noi fetele ne impuneam o anume indiferenţă, îndelung studiată, atunci când 
eram împreună cu băieţii, când în foile unui caiet se revărsau gânduri şi fapte şi sentimente pe 
care nu le puteam încredinţa nimănui? Unde este tinereţea profesorilor noştri dragi care ne-au 
stat alături în fiecare clipă? Mi-a plăcut să frecventez cercul „Sophia”, pentru că în mare parte 
răspundea dorinţei noastre de a şti. Îmi aduc aminte că ne oferea fără ezitare ocazia să întocmim 
materiale pe care le discutam apoi cu ardoarea şi patosul tinereţii. Călăuza noastră, profesorul 
Marcu Minel, ne-a fost mereu de ajutor în cunoaşterea şi dezlegarea unor probleme de ordin 
psihologic şi filozofic.
 Intru în sala de clasă unde şirurile de bănci stau cuminţi, aliniate, şi văd aievea într-o 
bancă o adolescentă slabuţă şi înaltă care-şi arunca din când în când ochii pe fereastră. Nu fi-
indcă n-o interesa lecţia, ci pentru că cerul e senin, soarele îşi revarsă cu generozitate lumina şi 
căldura, iar pe terenul de sport larma se înteţeşte. De la catedră priveşte cu ochi calzi spre noi 
diriginta şi profesoara de chimie, prof. Ileana Meleghea. Îmi place chimia şi pentru obiectul în 
sine, dar şi pentru că profesoara nu face concesii obligaţiei de a ne pregăti temeinic. Lângă mine 
se mişcă neliniştită adolescenţa şi mă priveşte cu maliţiozitate: „Şi chiar n-ai învăţat niciodată 
de frică?” De a cui frică? Mă întreb eu. Frica este un sentiment ce nu te onorează. Şi apoi dragii 
mei profesori ne-au inspirit frică oare? Nu. Stimă şi respect da, înţelegerea necesităţii de a învăţa 
bine, de a te depăşi. Şi aşa au procedat profesorii Felicia Muraru, Seryl Talpalaru, Lavinia Valter, 
Rodica Gavrilescu, Alexandru Vornicu, Miluţa Calistru care ne-au fost în preajmă în acei ani. 
Paşii mă poartă iar pe culoarele şcolii. Închid ochii şi aud larma obişnuită serbării pomului de 
iarnă. Au fost în acestă perioadă aceste serbări prilej de bucurie şi de veselie, de destindere şi 
sudare a colectivului, şi simt din nou acea nostalgie la amintirea frumoşilor ani de şcoală.
 Mă gândesc la faptul că aceste amintiri îmi vor ajunge pentru toată viaţa, că tot ce am 
trăit şi realizat se va reînnoi în fetiţa mea. Şi astfel, îmi voi purta mai uşor micile necazuri şi 
neîmpliniri, iar mai târziu greutatea anilor bătrâneţii.
 Le sunt recunoscătoare tuturor celor care în perioada de formare mi-au stat alături, m-au 
îndrumat şi m-au făcut să văd lumea la adevărata ei valoare. Răgazul pe care mi l-am acordat s-a 
terminat. Mă cheamă noi îndatoriri. 
 Deschid uşa şcolii şi ies în curte şi nu mă pot opri să nu mă întorc pentru o clipă. Pe prag 
copilăria şi adolescenţa, mână în mână îmi fac semne. Ochii lor se întristează pentru o clipă dar 
apoi o lumină le înconjoară şi îmi fac semne de bun rămas: „să nu ne uiţi, suntem bogăţia cea 
mai de preţ adunată în fiinţa omului” şi cel care nu are amintiri, nu trăieşte cu adevărat.
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 Când am fost invitat să scriu câteva rânduri cu ocazia sărbătoririi semicentenarului li-
ceului, m-am simţit onorat şi, în acelaşi timp, pus în încurcătură. Cum aş putea reînvia, în două 
pagini, atmosfera anilor de liceu, figurile profesorilor şi ale foştilor colegi şi cum aş putea să 
transmit viitorilor absolvenţi ai „Bastiliei” un sfat folositor pentru viaţă?
 Destinul nostru s-a format în mare măsură în acei ani de liceu, când am avut norocul să 
fim îndrumaţi de către profesori excepţionali cărora le mulţumesc, cu această ocazie. Evident, 
în calitate de inginer, sunt recunoscător domnilor profesori Pavel (matematică) şi Vasilache 
(fizică), dar aş vrea să scriu acum despre dascălul meu de limba engleză, regretatul Prof. Alexan-
dru Vornicu.
 L-am cunoscut în 1972, la începutul anului şcolar. Înalt, slab, nas coroiat, o claie de păr 
negru şi creţ (à la Bob Marley), sacou de tweed englezesc, profesorul ne-a informat în prima oră 
că nimeni înafara domniei sale nu are voie să vorbească româneşte în ora de limba engleză, că 
toate exerciţiile din manual sunt teme pentru acasă, prin definiţie, şi că în câţiva ani vom fi vor-
bitori fluenţi ai limbii. Metoda era simplă: domnul profesor dicta ad hoc în româneşte, despre 
ce văzuse la piaţă în ajun, în timp ce nefericitul scos la „ascultat” trebuia să traducă pe loc în 
engleză şi să scrie textul pe tablă. Noi, elevii, l-am poreclit cu „afecţiune” Cioroiul, dar domnul 
profesor s-a ţinut de cuvânt: în clasa a şaptea, traduceam din Oscar Wilde, iar la terminarea li-
ceului stăpâneam limba engleză mai bine decât mulţi vorbitori nativi pe care i-am cunoscut mai 
târziu.
 Asta se întâmpla în 1980, în spatele „Cortinei de fier”, când nimeni nu avea paşaport, 
când ar fi fost mai de folos să vorbeşti ruseşte sau nemţeşte, şi când n-aş fi îndrăznit să visez 
că, peste trei decenii, voi ajunge să schiez la Vail, să fac scufundări în recifurile de la Cozumel, 
să zbor în jungla fluviului Orinocco sau să vânez caribou în Labrador. Atunci, de ce am învăţat 
englezeşte, care oricum „nu se cerea la admitere”?
 N-am avut un răspuns până în 1995, când, fiind trimis din partea laboratorului de la 
INSA de Lyon, Franţa, unde lucram la un doctorat, la o conferinţă ştiinţifică în Austin, SUA, am 
avut ocazia neaşteptată să dau un interviu pentru un post de inginer proiectant de circuite inte-
grate, la Cypress Semiconductors. Deşi nu mai vorbisem englezeşte de 15 ani, nu am avut nicio 
dificultate lingvistică când am fost „scos la tabla”.
 De atunci sunt stabilit, cu familia, în Colorado, SUA şi îmi dau seama că fiul meu traduce 
din englezeşte în româneşte, atunci când vorbeşte cu mine.
 Se spune că norocul îi ajută pe cei curajoşi. Nu cred că sunt curajos, eu aş spune că no-
rocul îi ajută pe cei pregătiţi. În viaţă, degeaba recunoşti o oportunitate, dacă nu eşti pregătit să 
o fructifici.
 Iată, deci, sfatul meu pentru viitorii absolvenţi: învăţaţi cât mai bine, „la toate”, nu numai 
la materiile despre care credeţi pe moment că vă vor fi de folos. Viaţa e plină de surprize şi nime-

IulIAN grăDINAru 
Dr. Inginer, Membru al consiliului tehnic(Mts), 
 cypress semiconductors corp, colorado (suA)

 Șef de promoție, 1980
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ni nu poate prevedea ce va fi sau nu de folos peste 10 sau 20 de ani. Folosiţi din plin anii de liceu 
pentru a deveni „cetăţeni ai lumii” de mâine.
 Închei cu mulţumiri din inimă adresate profesorilor mei, cu urări de viaţă lungă şi de 
înălţare între instituţiile de învăţământ pentru liceul meu, astăzi, Colegiul Naţional „Emil Ra-
coviţă”, şi cu un cuvânt de încurajare către viitorii absolvenţi: Sunteţi în mâini bune, succesul 
vostru depinde acum numai de voi!

 Mă gândesc cu nostalgie la anii de liceu. În acea perioadă, fiecare zi mi se părea o nouă 
provocare. Profesorii îmi cereau să citesc, să învăţ, să îmi depășesc limitele la fiecare lecţie. Am 
învăţat ce înseamnă stresul, emoţiile, dar și bucuria recompensei pentru munca depusă. Pe atunci 
nu știam, însă, în toţi acești ani am învăţat importante lecţii de viaţă care m-au pregătit pentru a 
fi omul care sunt acum. Profesorii îmi inspirau teamă sau afecţiune, dar mai ales respect, pentru 
că vedeam în ei profesioniști, oameni capabili și verticali care își fac sârguincios meseria. Ei au 
fost modelele mele și, mai mult sau mai puţin conștient, m-am format după aceștia. Mi-am dorit 
să am parte de respectul celor din jur, așa cum aveau ei respectul nostru și mi-am dat seama că 
doar făcându-mi meseria din tot sufletul pot reuși. Bineînţeles, toate acestea le-am conștienti-
zat mult mai tarziu, abia după ce timpul și parcursul vieţii m-au depărtat suficient de mult de 
eleva timidă și silitoare care eram pe atunci. Acum mă simt plină de simpatie pentru acea elevă, 
pentru colegii ei, alături de care a crescut, a muncit, a împărţit reușite și eșecuri. Mă simt plină 
de simpatie și pentru profesorii pe care elevii încercau să îi pândească pe sală, la care încercau 
să copie, dar nu reușeau, le purtau pică pentru subiectele grele sau pentru notele mici, dar care 
până la urmă au reprezentat familia cu care mi-am petrecut cea mai mare parte a celor mai fru-
moși patru ani din viaţă. 

cArMEN MANcIuc 
Șef de lucrări, dr. universitatea de Medicină și farmacie

grigore t. Popa, Iași
Absolvent 1980

Cei mai frumoşi patru ani din viaţă!
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 Contactul cu şcoala şi colectivul de cadre didactice s-a produs pentru mine, cu mult 
înainte de a păşi pragul clasei a IX-a. Cei patru ani (clasele V-VIII) pe care i-am parcurs în acee-
aşi atmosferă, la care treptat s-au adăugat şi anii din clasele mari (IX-XII), au alcătuit în tot acest 
timp lumea, universul, ale cărui înţelesuri începeam să le pătrund.
  Nu ştiu care a fost prima impresie a celor care au început doar cu anii liceului, dar păstrez 
şi voi purta întotdeauna cu mine profilurile profesorilor, aşa cum s-au întipărit ele în mintea şi 
sufletul de copil la primele contacte cu dascălii şcolii.
  O „doamnă dirigintă” cu atât de mult suflet în orele de istorie, dar şi în cele de dirigenţie, 
atât de pătimaşă în tot ceea ce făcea – doamna profesoară Natalia Lovinescu. Una din colegele 
mele, la terminarea liceului spunea că ceea ce şi-ar mai dori ar fi încă o excursie cu doamna pro-
fesoară Lovinescu. Şi într-adevăr am văzut Ceahlăul iarna, am străbătut Apusenii cu rucsacul 
în spate şi pe ploaie şi pe soare, am admirat Coloana Infinitului şi Masa Tăcerii la Tg.Jiu, ne-am 
cunoscut între noi altfel decât la şcoală. Pe lângă aceste excursii de neuitat parcă mi-aş mai dori 
încă o seară de poezie, muzică şi veselie şi încă o sărbătoare a pomului de iarnă şi o fărâmă din 
sufletul acesta tot mereu tânăr.
 Despre şcoala mea, n-aş putea spune că a avut ceva deosebit în construcţia şi arhitectura 
ei, care să rămână în memorie, ca un element aparte, de-a lungul anilor. O şcoală, ar putea spune 
cineva, ca multe altele. Această şcoală, însă, a trăit şi şi-a format o personalitate prin oamenii 
ei, prin munca lor. Tot timpul cât am învăţat, am simţit şcoala ca o prezenţă vie, ca un întreg, 
care împreuna cu noi, era într-o continuă transformare. Eu cred că unul din oamenii care i-au 
inspirat acest puls a fost doamna profesoară Aurora Tudose. Orele noastre de biologie curgeau 
între două jaloane: întrebare – răspuns. Nu era obligatoriu ca întrebările să fie de partea profe-
sorului, ci dimpotrivă, în bănci era concurenţă pentru cea mai inteligentă întrebare care ar putea 
fi formulată. La rândul nostru, eram preveniţi de zâmbetul şi privirea pătrunzătoare a doamnei 
Tudose şi urma cu siguranţă o întrebare cu multe capcane şi subtilităţi. Această atmosferă, de 
emulaţie, de permanentă stimulare a gândirii şi a fanteziei elevilor, pentru care au rămas neui-
tate orele mult regretatei profesoare Aurora Tudose, era cea care ne însoţea aproape tot timpul, 
cea pe care învăţasem să o apreciem şi pe care ne-o doream. 
 Nu pot uita felul în care am început primele ore de matematică, din clasa a V-a, când 
am făcut cunoştinţă cu domnul profesor Mihai Bozan, care multora din noi ne-a îndrumat paşii 
până la sfârşitul liceului, nu numai ca profesor, dar şi ca diriginte. Ne stăpâneau sentimente con-
tradictorii când aşteptam sosirea în clasă, iar în tăcerea care se lasă apoi (care nu cred că mai era 
atât de deplină la vreo altă disciplină) aşteptam să vedem care voi fi cei trei sau patru „sacrificaţi” 
să fie ascutaţi pentru prima dată. Era şi un pic de teamă, un pic de emoţie ca la orice început, dar 
acestea nu făceau decât să sporească, fără a ne da atunci seama, atracţia acestor ore cu adevărat 
frumoase, în care matematica nu părea deloc a fi o ştiinţă abstractă, ci dimpotrivă, curgea sim-
plu, firesc. Cred că pentru mulţi, aceste ore au fost un argument în plus de a-şi îndrepta după 

rAlucA stAIcu
Inginer, Quebec (canada)

 Șef de promoție, 1981

Personalitatea liceului stă în oamenii lui
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absolvire paşii către Institutul Politehnic.
 Ceea ce am amintit mai sus este doar o vagă frântură dintr-o atât de lungă şi totuşi atât 
de rapidă succesiune de trimestre, vacanţe, extemporale, excursii, trepte, dezamăgiri, succese şi 
din nou note, olimpiade, concursuri şi multe altele.
 Sunt conştientă că fiecare profesor a transmis ceva dincolo de hotarul materiei pe care o 
preda şi de aceea oricât ne depărtăm de acele timpuri (când mergem cu geanta cu cărţi, cu pan-
glicuţa în buzunar gata de a o pune pe cap şi cu pantofii de schimb în pungă) profesorii noştri 
rămân tot în clasă înconjuraţi de privirea elevilor, rămân mereu profesorii noştri.
 Aşa cum ne-am despărţit de şcoală, de profesori, ne-am despărţit şi noi, colegii, dar, ur-
mând tradiţia atâtor generaţii, ne vom reîntâlni, ne vom strânge pentru a mai fi împreună pentru 
câteva clipe cu şcoala, cu dascălii ei, cu amintirile. 
 Cincizeci de ani nu par atât de mulţi în viaţa unei şcoli, dar intensitatea cu care s-a trăit 
în interiorul ei în tot acest timp, promoţiile care an de an s-au format pe băncile ei, colectivul de 
oameni ce i s-a dedicat au sfidat noţiunea de timp, punând la cel mai înalt preţ valoarea. Şcoala, 
prin permanenta tinereţe a celor cărora ea se dăruieşte, este fără vârstă. Anii trec în favoarea ei 
spre a-i spori tradiţia şi prestigiul, care în cazul Liceului „Emil Racoviţă” sunt pe deplin reale.

Preluat din Liceul „Emil Racoviță”. File de monografie, 1964-1994, Iași 1994, p. 111 - 113.

 Scriu rândurile de mai jos cu bucuria celui care simte că liceul pe care l-a absolvit nu îşi 
uită învăţăceii care i-au trecut pragul cu multă vreme în urmă şi îi invită la o „călătorie” senti-
mentală, cu un caracter evocator.
 La rându-mi, n-am uitat nici eu şcoala care m-a format timp de opt ani de zile, poate cei 
mai importanţi în devenirea unui om şi care a pus o cărămidă trainică la temelia actualei mele 
profesii.
 Am intrat pe poarta Liceului de Ştiinţe ale Naturii „Emil Racoviţă” în anul în care acesta 
îşi sărbătorea 10 ani de existenţă. Pe parcursul celor opt ani cât am fost elevă aici, am beneficiat 
de atenţia, interesul şi sprijinul unui colectiv profesoral de excepţie. Dascălii pe care i-am avut 
au rămas în memoria şi inima mea ca modele umane şi profesionale deosebite, exemple demne 
de urmat. Datorită lor m-am hotărât să îmbrăţişez şi eu aceeaşi carieră.
 Ei sunt cei care au sădit în sufletele noastre preocuparea de a-ţi însuşi şi folosi cunoştinţe 
din variate domenii, setea de a fi în permanent contact cu ceea ce este nou, prin efort continuu, 
disciplină a minţii şi a muncii, seriozitate, hotărâre şi pasiune. 
 M-am străduit de-a lungul anilor să păstrez un permanent contact cu cei care au lucrat 
şi lucrează la „Racoviţă”, cu rezultatele obţinute de această prestigioasă unitate şcolară şi i-am 
întâmpinat fiecare realizare de excepţie cu satisfacţia de a fi fost şi eu eleva acestei şcoli.

DANIElA DuNgEANu  
(gHEorgHIță)

Prof. Director, colegiul Național „Petru rareș” suceava
Absolvent 1982
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 Acum, la ceas aniversar, urez actualilor elevi ai Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”, pre-
cum şi dascălilor săi, să trăiască aceleaşi sentimente de mândrie şi de recunoştinţă pe care le 
încerc şi eu atunci când este rostit numele liceului nostru!

 La sfârşitul clasei a VII-a, sub dulcea „presiune“ a mamei, am hotărât că vreau să fiu 
medic, astfel încât am dat admitere la Liceul de Ştiinţe ale Naturii „Emil Racoviţă” Iaşi. Patru 
ani de zile „Bastilia”, cum îi spuneam noi la acea vreme, a fost casa în care am clădit edificiul 
carierei viitoare. Alături de colegi deosebiţi, am învăţat de la dascăli extraordinari ce înseamnă 
munca asiduă, onoarea, cuvântul dat care trebuie respectat, rigurozitatea ştiinţifică, meticulo-
zitatea cercetării, bucuria jocului, seriozitatea, perseverenţa. Am învăţat lucruri minunate de la 
oameni minunaţi într-o atmosferă educaţională fără cusur. După trei decenii de la absolvirea 
liceului, afirm cu tărie că dascălii mei sunt cei cărora le datorez enorm din devenirea mea. Spre 
Seryl Talpalaru, Aurora Tudose, Ioan Agachi, Elena Meleghea, Felicia Muraru, Mihai Bozan, 
Doru Turbatu, Elena Crivoi, Rodica Gavrilescu se îndreaptă mereu gândurile mele de adâncă 
recunoştinţă şi respect.
 Am fost, sunt şi voi fi mereu mândru că fac parte dintre absolvenţii acestei şcoli extraor-
dinare.
 La ceas aniversar urez din inimă foştilor şi actualilor dascăli şi elevi ai Liceului „Emil 
Racoviţă”, gândul cel bun şi La Mulţi Ani sănătoşi şi fericiţi!

Anii care au trecut de la terminarea liceului nu pot fi consideraţi ca o despărţire de 
profesori şi colegi, atâta timp cât rămâne vie amintirea celorlalţi. Foştii elevi poartă cu ei o parte 
– cea mai aleasă – din sufletul profesorilor, iar aceştia din urmă păstrează o parte din tinereţea 
spirituală a celor dintâi.

DrAgoȘ NEgru
Prof. univ. dr. universitatea de Medicină și farmacie

grigore t. Popa, Iași
Absolvent 1982

Casa în care am clădit edificiul carierei viitoare

MANuElA cIocoIu (MElEgHEA)
Prof. univ. Dr., universitatea de Medicină și farmacie Iași

Absolvent 1982

Gânduri pentru Colegiul „Emil Racoviţă”
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Liceul meu care m-a format este alcătuit din profesorii şi colegii mei. Acest mare colectiv 
m-a făcut să mă simt mândră că sunt la „Racoviţă”. În toţi anii de studiu, la formarea mea au 
contribuit cu toată dăruirea profesorii noştri. 

Cu respect şi veneraţie îmi voi aminti de lecţii de neuitat ţinute de profesorii mei la fizică, 
chimie, matematică, biologie şi filosofie. Ei ne-au format receptivi la tot ce este nou,  ne-au insu-
flat dragoste de adevăr, cinste, dreptate.

Vă mulţumim! Vă mulţumim pentru dragostea cu care ne-aţi călăuzit paşii pe drumul 
cunoaşterii, vă mulţumim pentru tot ce aţi făcut ca să devenim OAMENI.

La a 50-a aniversare a Colegiului „Emil Racoviţă” îi doresc performanţe cel puţin la fel 
de mari ca şi cele obţinute până în prezent şi păstrarea vie a spiritului care ne-a coagulat întot-
deauna, spiritul „racoviţist”.

 
 Anii de liceu sunt definitorii în dezvoltarea personalităţii fiecărui copil. Din acest motiv, 
entuziasmul şi dedicarea profesorilor sunt caracteristici esenţiale ale unei educaţii de calitate. 
Fiecare liceu are o cultură proprie, o semnatură lăsată pe caracterul absolvenţilor, care se va 
exprima mereu de-a lungul vieţii.
 Îmi aduc aminte cu plăcere de rigurozitatea orelor de matematică ale doamnei profe-
soare Felicia Murariu, care m-a ajutat mai târziu să mă impun în orice mediu academic, de 
flexibilitatea părintească a dirigintelui, domnul profesor Seryl Talpalaru, care pe lângă fizică ne 
învăţa cum să ne integrăm în societate, să fim plăcuţi şi eficienţi, de orele de filozofie ale dom-
nului profesor Minel Marcu, care reuşea să strecoare o structură intelectuală sănătoasă în ciuda 
avalanşei ideologice impuse de manual.
 Toate aceste trăsături făceau parte din cultura liceului şi au rămas de-a lungul timpului, 
chiar dacă elevii şi colectivul profesoral s-au schimbat. Fiind plecat de mulţi ani prin lume, de 
câte ori trec prin Iaşi, vizitez cu mare plăcere liceul şi simt pentru câteva minute nostalgia şi 
sentimentul de a fi acasă.

florIN MANolAcHE 
Director, centrul De calcul Științific, „Mellon college of science, 

universitatea Pittsburg (suA)
Absolvent 1982

Anii de liceu
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 “Ani de liceu,  
 Cu emoţii la română,  
 Scumpii ani de liceu,  
 Când la mate dai de greu.”

 Când a fost scris acest cântec, în 1986, pentru mine anii de liceu (1979-1983) erau deja 
o amintire, dar forţa lui evocatoare şi justeţea cuvintelor au dat, fără să vreau, şi pentru mine 
timpul înapoi şi m-am văzut, din nou, pe băncile liceului. Când eşti adolescent, viaţa se trăieşte 
cu mare intensitate şi fiecare clipă vibrează undeva în amintirile tale pentru tot restul vieţii.
 Din anii îndepărtaţi ai liceului îmi revin în minte chipurile profesorilor dragi. Parcă-l 
văd pe dl. Vornicu de la engleză venind la oră cu paşii lui mari şi cu privirea serioasă, pe dna. 
Lovinescu care a ştiut să ne facă să iubim istoria, pe dl. Marcu care găsea mereu ceva interesant 
cu care să ne stimuleze în cotidianul gri de pe atunci, pe dna. dirigintă Corduneanu care ne ex-
plica formulele de chimie organică şi pe atâţia alţi dascăli care timp de ani şi-au dăruit talentul 
şi răbdarea pentru ca noi să putem să înţelegem mai mult şi să reuşim mai departe.
 Dacă uneori ni se păreau prea exigenţi sau prea severi, e pentru că ei vedeau dincolo 
de orizontul nostru şi ştiau că pentru a fi un profesionist ai nevoie de bazele solide pe care le 
dobândeşti în liceu. De aceea vin astăzi cu îndemnul de a-i „ierta” pe dascălii noştri pentru 
binele pe care ni l-au făcut, acela de a nu ne lăsa pradă mediocrităţii, de a nu alege mereu calea 
cea mai uşoară, de a fi exigenţi cu noi înşine.
 Datorită lor, oriunde suntem în lume, astăzi purtăm marca liceului nostru drag, „Emil 
Racoviţă”, iar mândria noastră de a-i fi fost într-o zi elevi, ne dă avântul şi energia menţinerii la 
un nivel ridicat în întreaga noastră activitate.

 Am „intrat” la Racoviţă în anul 1977, în clasa a VI-a. Făcusem clasa a V-a la o şcoală de 
cartier şi, în nopţile ce au precedat prima zi de şcoală la Racoviţă, n-am prea reuşit să mă odih-
nesc. Reputaţia liceului era teribilă: şcoala se făcea serios, ordinea şi disciplina erau militare. 
Realitatea s-a dovedit pe măsura aşteptărilor. 

MArIus cAMcIuc 
cercetător, laborator Pierre lafabre,

saint Alban (franța)
Absolvent 1983

Amintiri…

rADu scruMEDA 
Inginer Director Export AcHM,

 Honfleur (franța)
Absolvent 1984
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 Cerberi vegheau la intrarea în şcoală, dimineaţa. Defilând prin faţa profesorului de ser-
viciu erai analizat din cap până în picioare. Pentru băieţi erau verificate tunsorea, prezenţa ma-
tricolei (cusută pe braţ), cravata (acesoriu vestimentar atât de detestat de adolescenţi) şi celeb-
rii „papuci de schimb”. Fetele trebuiau să aibă panglicuţa albă, o coafură decentă, sarafanul de 
lungime regulamentară, pantofi fără tocuri excesive. Controlul era deseori dublat prin prezenţa 
domului director Agachi, mai tâziu domnului Vasilache . 
 Am asistat la verificări a lungimii bretonului cu o riglă gradată. Am implorat, sub fereas-
trele din spatele şcolii, să mi se împrumute şi mie o şapcă, de la colegii ce intraseră deja, pentru a 
putea la rândul meu pătrunde în şcoală. Astăzi, aceste reguli ar fi calificate drept „dictatură”. Ele 
obişnuiau elevii cu disciplina şi ne ajutau să ne focalizăm energia doar la procesul de învăţare.
 Am avut profesori minunaţi. Le aduc tuturor un cald omagiu şi o nelimitată recunoştinţă. 
Regret că nu-i pot evoca pe toţi. Îmi amintesc de doamna profesoară Brehuiescu, la chimie. A re-
uşit să ne fascineze cu experienţe uluitoare, făcute cu mijloace simple, dar cu o infinită pasiune. 
Cu o aparenţă severă, a reuşit să ne insipre aceeaşi pasiune pentru chimie căci, ajunsesem să ne 
pregătim singuri, în avans, lecţiile. Doamna profesoară Gostar ne-a descifrat istoria. Persoana 
cu o aleasă educaţie, nu tolera la orele domniei-sale nici o abatere de la „etichetă”. Nu eram ac-
ceptaţi fără cravată, fără cămaşa încheiată până la ultimul nasture şi în niciun caz, fără haină, 
indiferent dacă era o zi caniculară. Transpiram şi la propriu şi la figurat la istorie. Domnul pro-
fesor Agache, bărbat cu prestanţă, de un calm olimpian ne preda geografia. 
 Domnul profesor Pavel ne-a călăuzit pe drumul sinuos al ştiinţelor matematice. Extraor-
dinar pedagog, a făcut tot ce i-a stat în putinţă ca să progresăm cu toţii, simultan, fără a crea o 
elită în clasă. I-a încurajat pe cei mai lenţi, a fost strict cu cei mai duglişi şi nu a acceptat aban-
donul. Îmi aduc şi acum aminte de expresia domniei-sale: „Teorema lui Pitagora este puntea 
măgarului”. În ziua ce preceda lecţia, domnul profesor Pavel se pregătea temeinic. Recitea te-
oremele, recapitula demonstraţiile lor şi ne pregătea o prezentare fluidă şi o temă consistentă. 
Făcea totul ca să ne uşureze nouă înţelegerea matematicii. Fără nici un curs în particular, numai 
cu ceea ce am învăţat în clasă, de la domnia sa, am fost finalist în faza pe ţară la olimpiada de 
matematică. La fizică, domnul profesor Talpalaru avea un stil diferit. Intransigent, ironic ne 
electriza prin prezenţa domniei-sale. Eram toţi sub tensiune, ca hipnotizaţi să-l urmărim în 
timpul cursurilor. Ne scruta atent ca nu cumva să pierdem firul. Ne antrena ca pe nişte atleti, ne 
îndopa cu probleme, ne epuiza pentru fiecare teză, iar extemporalele la fizică erau un coşmar. 
Nu tolera lenea şi ne forţa să ne auto-depăşim. Ca şi la matematică, fără niciun ajutor supli-
mentar, elevii din clasa noastră au obţinut locuri fruntaşe la olimpiade şi am ajuns printre primii 
la concursurile de admitere în învăţământul superior.
 Bacalaureatul nu era o sperietoare; o prima etapă, un examen, în cursa cu obstacole a 
vieţii. Dascălii noştri au reuşit să ne pregătească pentru această cursă. Nu cred că le-a fost uşor, 
cum nu ne-a fost nici nouă, dar după 31 de ani de la absolvire realizez cât de mult le datorez.  Le 
datorăm...
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Pasiunea pentru ştiintele naturii s-a format lent, în clasele V-VIII, când am primit 
primele noţiuni despre alcătuirea şi organizarea naturală a lucrărilor. Pasiunea mea pentru fizică 
însă s-a format de abia în clasa a IX-a, când fizica predată în liceu capăta tot mai multe valenţe 
fundamentate ştiinţific, matematic, părăsind latura pur-descriptivă ce a caracterizat-o până 
atunci. Orice fundament ştiinţific poate deosebit de arid şi neatrăgător dacă nu este prezentat 
în aşa fel încât elevul să descopere frumuseţea sa, să aibă satisfacţia lucrului înţeles bine. A fost 
nevoie de multă muncă individuală şi pasiune, dar şi de un dascăl bun, pentru a atinge în final 
performanţele obţinute. În liceu, un dascăl bun este de cele mai multe ori esenţial în formarea 
unei pasiuni la început, şi mai apoi pentru gradarea muncii individuale pe făgaşele optime pen-
tru îndreptarea elevului către sursele cele mai bune de informare şi de probleme propuse spre 
rezolvare. De un astfel de dascăl, prof. Florin Anton, am avut parte, şi dublat de multă muncă, 
am început din clasa a X-a să particip la olimpiadele naţionale de fizică, de unde m-am întors 
întotdeuna cu premii. În clasa a XI-a m-am calificat în lotul naţional de fizică format din 15 elevi 
ce urmau să fie pregătiţi în mod special la Centrul Naţional de Fizică Măgurele, Bucureşti. În 
clasa a XII-a m-am calificat din nou în lotul naţional de fizică, dar de data aceasta, după un tri-
mestru de pregătire intensivă, am reuşit să mă calific, după un concurs de baraj în lotul naţional 
al României, format din cinci elevi care au reprezentat România, la Olimpiada Internaţională de 
Fizică.

În felul acesta în anul 1983 am participat la a XIV-a Olompiadă Internaţională de Fizică 
la care am obtinut premiul II şi două premii speciale. Aceste rezultate au reprezentat încununar-
ea cu succes a mai multor ani de muncă şi emoţii la diferite concursuri de fizică.

Orientarea primită în liceu, către fizică dublată de o slăbiciune mai veche către electron-
ică mi-a îndrumat paşii către Facultatea de Electronică, secţia Electronică şi Telecomunicaţii.

În catedra de fizică a Facultăţii eram deja cunoscut datorită performanţelor din liceu 
şi automat pe umerii mei a căzut responsabilitatea obţinerii unor rezultate foarte bune la con-
cursurile profesionale „Traian Lalescu” la fizică. În consecinţă, pregătirea a continuat sub în-
drumarea cadrelor didactice din Facultate, din cadrul catedrei de fizică. Pregătirea din liceu s-a 
dovedit esenţială căci, după cum aveam să-mi dau seama mai târziu, concursurile la fizică din 
facultate erau mult mai simple şi concurenţa mult mai mică în comparaţie cu concursurile din 
liceu. Diferenţa consta doar în modul cum erau puse în aparatul matematic folosit.

În anul I, la faza naţională a concursului „Traian Lalescu”, la fizică, am obţinut premiul 
II şi în plus am realizat acomodarea cu modul de lucru din facultate. În anul II am participat la 
faza naţională a aceluiaşi concurs, cât şi la faza naţională a concursului „Bazele Electronicii”. La 
ambele am obţinut premiul I. A obţine premiul I la două concursuri ce au avut loc la un inter-
val de două săptămâni ar fi fost practic imposibilă fără munca depusă pentru concursurile din 
liceu. Aceste premii au reprezentat o continuare a rezultatelor obtinuţe în liceu unde am realizat 
acumulări fundamentale.

MArIus golDENbErg
Inginer

 Absolvent 1983

Performanţa, rezultat al pasiunii, 
muncii individuale şi îndrumării competente
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Din punct de vedere al pasiunii mele, fizica, liceul a reprezentat esenţa, facultatea a 
reprezentat doar o rafinare a ideilor.

Prin enumerarea de mai sus a rezultatelor obţinute am încercat să dovedesc că munca 
susţinută din liceu este esenţială pentru obţinerea de performanţe, atât prin opţiuni acumulate 
cât şi prin crearea obişnuinţei muncii individuale.

 Preluat din Liceul „Emil Racoviță”. File de monografie, 1964-1994, Iași 1994, p.120 - 121.

 Am avut plăcerea şi onoarea de a absolvi cursul liceal la unul din liceele de faimă ale 
Iaşului contemporan, atât ca elev, cât și ca student. Mai târziu, am simțit din plin ce înseamnă să 
ai în spate, în diverse confruntări, ca şi în viaţa de toate zilele, o şcoală bună. Ea înseamnă pro-
fesori bine pregătiţi şi exigenţi, un ridicat nivel al activităţii didactice, care poate polariza valori 
ale tineretului studios, realizând împreună atmosfera şi personalitatea unui liceu de renume. 
Disciplina, atât de discutată în afară, în fel şi chip, făcea şi ea parte din personalitatea şcolii, fiind 
poate chiar şi condiţia esenţială a forţei sale. Ea se vede uşor când privesc realizările şi realitatea 
socială a unui număr impresionant din cei care au învăţat carte în diverse perioade la “Racoviţă”.
 Deşi valoarea de ansamblu a colectivului didactic este cea care se impune pentru unii din 
dascălii mei, amintirea-mi este mai vie şi recunoştinţa mai adâncă pentru profesoara Aurora Tu-
dose, o adevărată întruchipare a stilului de muncă de la “Racoviţă”, profesoara Georgeta Sufleţel, 
exponent de valoare al învăţământului liceal de chimie aşa cum l-am cunoscut la olimpiade şi 
loturi naţionale, profesorul Minel Marcu, căutând mereu menţinerea orizontului cultural larg în 
faţa unor adolescenţi ce tindeau spre specializări, sub presiunea admiterii în învățământul su-
perior, profesorii Mihai Bozan şi Vasile Mitrofan, cu inefabilul dascălilori de şcoală veche, care 
impunea fără replică şi dădea roade sigure, şi nu în ultimul rând, diriginta noastră, profesoara 
Floarea Vlahovici, care a ştiut să ne stimuleze spiritul de competiţie şi să ne înveţe fizică de ad-
mitere şi de olimpiadă, şi să răspundă oricând problemelor noastre personale.
 Regret că, în timpul anilor de liceu, nu am reuşit să aduc trofee cu adevărat preţioase cu 
atât mai mult cu cât aveam alături pe internaţionalii la fizică. Am învăţat ce înseamnă seriozitatea 
şi competitivitatea, putând astfel, în activitatea de student, la medicină şi în cea de cercetare 
fundamentală pe care o desfăşor în prezent, alături de doctorul Dimitrie brănişteanu, să 
aduc încă un detaliu la bunul nume al liceului «Emil racoviţă» din Iaşi.

ŞErbAN DrAgoMIr NIcolAE
Profesor dr. universitatea de Medicină și farmacie ”grigore t. Popa”.Iași

Şef de promoţie, 1984

Liceul m-a învăţat ce înseamnă seriozitatea 
şi competitivitatea
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Vorbind despre „anii de ucenicie” îmi revine în memorie vârsta la care totul era posibil, 
orice drum era deschis… Opțiunea care s-a impus a fost cea pentru biologie, care nu părea o 
simplă disciplină, ci era calea spre descifrarea misterelor vieții, metoda de cunoașterea cea mai 
adecvată pentru înțelegerea lumii din care făceam parte... Dintre toate școlile ieșene de prestigiu, 
Liceul „Emil Racoviță” era singurul care oferea acest profil. Efigia luminoasă a marelui savant ̶ 
care ajunsese în Antarctica, dar și în adâncurile celor mai misterioase peșteri ̶  era de natură să 
inspire pe orice tânăr aflat în căutarea unui destin.

Astfel, în 1980, am ales liceul din Podul Roș, singur, fără consilierea unui adult, așa cum 
se întâmpla adesea, în acei ani. Am fost admis, fără meditații în particular, fără pregătire supli-
mentară, ci doar cu bagajul de cunoștințe dobândite la școala mea de cartier, prin strădaniile 
unor dascăli dedicați. Liceul „Emil Racoviță” nu era printre cele mai vechi, dar își clădise un 
binemeritat renume în puțini ani de la înființare. O generație de profesori-model au fost ctitorii 
acestui prestigiu. Dar pe atunci știam puține despre toate acestea…
 Așa am ajuns la faimoasa clasă de biologie, care devenise un fel de „pepinieră” a Facultății 
de Medicină din Iași. Cei care absolveau acest profil la „Racoviță” intrau, aproape in corpore la 
amintita facultate. Aceștia aveau drumul deschis spre cea mai prestigioasă dintre profesii, după 
standardele acelei epoci. Nu am aspirat la cariera de medic, dar mi-ar fi plăcut să devin biolog 
sau muzeograf la Muzeul de Istorie Naturală.

Fiind un liceu teoretic, orizontul oferit era mult mai cuprinzător decât cele două-trei 
profile definite. Elevi de toate formațiile se întâlneau într-un interesant dialog, purtat în cadrul 
Cercului de Filozofie „Sophia”. La prima întâlnire, un elev din clasa a XI-a a prezentat o comu-
nicare despre mecanismele fiziologice ale apariției lapsus-ului la creierul uman; data următoare 
am luat contact cu teoriile psihanalitice ale lui Sigismund Freud. Impresia noilor veniți era că am 
ajuns, de la școala generală, direct în amfiteatrul unei universități.

Cu toții aveam să aflăm, în curând cât de sus se afla ștacheta peste care va trebui să tre-
cem. A fost ca un duș rece, care ne-a făcut să să ne adunăm toate resursele de voință și de orgoliu 
personal. Era nevoie de o maturizare rapidă. Mi-am trăit, pe băncile acestui liceu toate îndoielile 
și toate temerile mele de adolescent. Confruntarea cu elita propriei generații era stimulativă, dar 
constituia și o lecție de smerenie necesară fiecărui intelectual în devenire. Am fost onorat să port 
matricola acestei școli. Însă pot spune că, în momentele dificile, am resimțit adesea fiorii Liceului 
din lirica bacoviană.

Deși nu am urmat „calea regală” pe care o deschidea Liceul, prin specializările pe care le 
oferea, acesta mi-a oferit aripile pentru un alt drum. Am resimțit nevoia unui domeniu nou, pe 
care să îl iau de la capăt. Mi-am oferit șansa unui nou început și a trebuit să mă reinventez. Am 
ales Facultatea de Istorie-Filozofie, care îmi deschidea un alt orizont, la fel de captivant. 

Am devenit profesor de istorie și am gustat experiența școlii, de cealaltă parte a cate-
drei. Mi-am dat seama că deveneam eu însumi model pentru generațiile mici. Apoi am devenit 

sorIN IftIMI 
Istoric, cercetător complexul Muzeal Moldova

Absolvent 1984

PER ASPERA AD ASTRA!
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muzeograf, cercetător și am susținut un doctorat, făcându-mi un rost și dobândind un statut în 
noua disciplină… Mai multe cărți și câteva zeci de articole au fost roadele acestei activități.

Se zice că viața îți cere mai întâi niște răspunsuri și abia apoi îți dezvăluie care au fost în-
trebările. Altă vorbă înțeleaptă spune că viața este ceea ce ni se întâmplă în timp ce noi ne facem 
alte planuri. Din această perspectivă, pot spune că Liceul a fost o lecție de viață, lecție despre 
competiție, seriozitate și modestie, care a mi-a folosit din plin în anii următori.

Dacă aș mai alege același drum? Chiar dacă aș vrea, probabil că nu l-aș mai regăsi. A fost 
un traseu sinuos, dar interesant, ca experiență de viață. Nici nu știu dacă eu am ales drumul, sau 
drumul m-a ales pe mine… Cred în vocație și în dedicație, în profesia exercitată cu dăruire, în 
serviciul celorlalți. 

Oricum, nu voi putea uita niciodată că drumul a început aici, pe băncile Liceului „Emil 
Racoviță”…

 Am primit o invitaţie în trecut, în universul însorit al adolescenţei mele care a înflorit ca un 
cireş în grădina Liceului „Emil Racoviţă”. Senzaţia pe care am avut-o la primirea invitaţiei de a-mi 
aminti şi de a scrie despre ceea ce am trăit ieri, a fost aceea că mă scufund într-o apă adâncă ce se 
numeşte „trecut”. Dar când am ajuns la fundul apei, am constatat cât de aproape este suprafaţa şi 
cât de prezent trăieşte trecutul în mine, în noi, în toţi cei care am crescut, am învăţat şi ne-am for-
mat ca oameni aici, în acest liceu, alături de aceşti oameni minunați care ne-au fost dascăli şi pri-
eteni apropiaţi. Trecutul şcolar, cu greutăţile şi bucuriile lui, cu şotiile şi năzbâtiile noastre, trăieşte 
în prezentul nostru, pulsează în vinele noastre. El este „celula” care acum a devenit „organ” în care 
viaţa bate neîncetat, organ ce se numeşte inimă. Cred că nu greşesc când spun că trecutul şcolar 
înseamnă „inima” noastră de om, de specialist, de romantic, deoarece dascălii noştri ne-au învăţat 
să fim de nota zece, nu numai pe plan profesional, ci şi pe plan uman.
 Şi acum să încerc să vă destăinui o parte infimă din ceea ce se cheamă recunoştinţă şi 
dragoste pentru liceul nostru, pentru dascălii noştri. Aş vrea să încep să vorbesc despre fiecare, 
dar, cum toţi îmi sunt la fel de dragi, efectiv nici nu ştiu cum să încep, cum să mă exprim în 
cuvinte care să reflecte cât mai exact ceea ce sunt, ceea ce cred, ceea ce iubesc.
 Voi începe cu cea care nu mai este printre noi şi căreia îi datorăm atât de mult, cu mult 
iubita noastră profesoară Aurora Tudose. Doamna profesoară Aurora Tudose, a fost, este şi va 
fi întotdeauna un model de om, de dascăl, de prieten şi părinte. Nu greşesc când îi atribui toate 
aceste calităţi, deoarece ne-a călăuzit paşii în universul biologiei cu atâta pricepere şi iscusinţă, 
încât pe doamna profesoară am descoperit-o mai întâi ca pe un dascăl desăvârşit. Mai apoi, ne-a 
învăţat pe fiecare să privim realitatea prin prisma adevărului şi să încercăm să ne autoanalizăm 
just, să ne putem aprecia corect. Mai mult decât atât, în orele în care pulsul clasei scădea şi 
oboseala îşi făcea loc, ştia să ne încurajeze şi să ne ridice moralul ca nimeni altcineva. Pauzele 

MIHAElA DIANA bAlAN
Medic 

Absolvent 1985
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le petreceam împreună vorbind ca de la om la om, de la prieten la prieten, de la inimă la inimă. 
A ştiut să ne înconjoare cu dragostea ei, să ne sădească în suflet atâta încredere în idealurile şi 
năzuinţele noastre, încât toţi i-am promis, pe ultimul ei drum, că vom încerca să-i dovedim că 
munca ei nu a fost zadarnică. Şi într-adevăr, după patru ani, majoritatea din noi am devenit 
studenţi la medicină. Şi aici, ca şi la şcoală, am rămas aceiaşi elevi conştiincioşi şi disciplinaţi. 
Este îmbucurător faptul că LER-iştilor li se recunoaşte superioritatea pregătirii profesionale cât 
şi conştiinciozitatea cu care îşi îndeplinesc sarcinile atât profesionale, cât şi extraprofesionale. 
Cei mai mulţi dintre noi am activat în cercuri ştiinţifice, în cenacluri, cor şi montaje, ceea ce 
dovedeşte încă o dată că ne-am format nu numai buni specialişti, ci şi oameni cu vederi largi, cu 
o puternică sete de cunoaştere şi cu un apreciabil simţ al frumosului. Figura doamnei profesoare 
Tudose se pierde în negura veşniciei, dar lumina sufletului ei trăieşte incandescent în inimile 
noastre.
 Trepiedul: biologie - chimie - fizică era baza pregătirii noastre pentru admiterea la 
medicină. Din acest trepied necesar făceau parte şi doamna profesoară Elena Meleghea şi dom-
nul profesor Seryl Talpalaru.
 Doamna profesoară Meleghea îmi răsare în amintire cu chipul ei blând şi zâmbetul plin 
de bunătate, întotdeauna a fost lângă noi în „febra muncii”, în marile emoţii ale zilelor de ad-
mitere. A fost lângă noi la liste, la bucuria succesului, la realizarea dorinţelor noastre și ale ei. 
Dar în liceul nostru au fost mult mai mulţi dascăli-oameni. Aş putea spune că toţi dascălii mei 
formau o familie unită, care avea drept scop să ne crească pe noi, copiii ei, ai LER-ului, să deve-
nim şi noi ca ei - oameni adevăraţi, instruiţi, şi pregătiţi pentru lunga luptă cu viaţa.
 Mi-amintesc cu plăcere de domnul profesor Seryl Talpalaru care făcea ore atât de intere-
sante, dar care câteodată ne teroriza cu notele de 2, după principiul: „Frica păzeşte bostănăria!”. 
Şi într-adevăr ne-a păzit bine, căci am obţinut rezultate bune la fizică, la admiterea în facultate.
 Alături de fizică, şi matematica făcută până în ultima zi de şcoală şi-a avut rostul ei. 
Domnul profesor Bozan Mihai a fost alături de clasa „de broscari” chiar şi atunci când ne îng-
heţa lacul. Doar uneori uita că suntem „broscari” de biologie-chimie şi ne voia matematicieni de 
nota zece. Îmi amintesc cu plăcere că odată, lipsind de la extemporalul de matematică, pentru 
a mă pregăti pentru olimpiada de biologie, am fost obligată de domnul profesor Bozan să mă 
prezint să dau extemporalul de una singură, la ora pe care o avea, la clasa a V-a, deşi eu eram în 
clasa a X-a. Mărturisesc că am fost foarte încântată când, intrând pe uşa clasei a V-a, toţi elevii 
s-au ridicat adresându-mi un respectuos „bună-ziua”. Apoi s-au aşezat în bănci uitând să se rid-
ice la intrarea în clasă a domnului profesor Bozan. Nu mai ştiau bieţii de ei, cine le va ţine lecţia! 
Cât de des ne zboară gândurile la dumneavoastră... şi ce mult vă mulţumim acum: un om fără 
matematică este un om debusolat; nu va şti niciodată unde răsare şi unde apune soarele. 
 Matematica este un calcul de care avem toţi nevoie în viaţă pentru a şti să fim ordonaţi în 
tot ceea ce gândim, în tot ce vom construi. Dar de la abstract, să încercăm să zburăm un pic 
în ţara metaforei şi a verbului „a gândi”. Ce mult e de când nu mai auzim vocea caldă a doamnei 
profesoare Carmen Ciobanu, ce mult e de când nu mai facem ore de gramatică cu domnul pro-
fesor Vasile Mitrofan, ce mult e de când nu mai facem comentarii şi procese literare împreună cu 
doamna profesoară Lavinia Valter. Şi ce sublime erau orele în care conjugam verbul „a gândi”, „a 
filozofa” împreună cu domnul profesor Marcu Minel. Întotdeauna dumnealui avea obiceiul ca 
în colţul din partea dreaptă a tablei, să ne scrie ultimele apariții editoriale. Ne incita să citim mai 
mult, să gândim cinci minute înainte de a lua o decizie, încerca şi cred că a reuşit în cea mai mare 
parte, să dezvolte în noi personalitatea şi simţul răspunderii. Mi-aduc şi acum aminte de ziua 
când am fost un mic profesor. Învăţasem o lecţie înainte şi domnul profesor Marcu m-a invitat 
să trec la tablă şi timp de un sfert de oră să devin profesor, iar dumnealui elev. Lecţia a mers bine 
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iar domnul profesor mi-a spus atunci: „Diana, ai talent pedagogic!”. N-am uitat nici azi, şi atunci 
când am prezentat lucrări la Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti, de fiecare dată mi-am 
amintit de ziua când am fost „un mic profesor”.
 Cunoaşterea limbilor străine - franceza şi engleza - în cadrul Institutului de medicină, 
este încă o dovadă a bunei pregătiri a absolvenților LER-işti. Le mulţumim doamnelor profe-
soare Gita Navari şi Teodora Teodorescu. Doamna profesoară Teodorescu, ca dirigintă, a pur-
tat pe umerii dumneaei problemele unei clase ce avea la rândul ei, mari probleme de viitor. Îi 
mulţumesc în numele tuturor colegilor mei pentru tot ce a făcut pentru noi! Vă mai amintiți de 
doanma profesoară Lovinescu Natalia? Desigur. Făcea parte din familia generaţiei vechi de das-
căli, iar prezenţa ei în clasă dădea atmosferei un iz de siguranţă şi ocrotire. A fost alături de noi 
nu numai prin „războaiele” cu turcii, cu hunii, cu ostrogoţii, ci şi în „războaiele” cu problemele 
noastre de zi cu zi, cât şi în activităţile noastre culturale : montajul literar care a luat premiul I în 
cadrul festivalului naţional „Cântarea României” corul de cameră care datorită fostei profesoare 
de muzică - Georgeta Zeman, a luat de asemenea premiul I pe ţară în cadrul aceluiaşi festival.
 Dar drumul prin istorie l-am parcurs şi alături de domnul profesor Mircea Strugariu. 
Preda atât de frumos şi de clar, încât, de fiecare dată când veneam de la şcoală şi avusesem în 
ziua respectivă istoria, îi povesteam mamei acasă noua lecţie de istorie. În clasa a XII-a, mi-aduc 
aminte, ne ţineam de năzbâtii chiar dacă timpul era scurt şi emoţiile noastre creşteau de la o zi 
la alta. Aveam extemporal la istorie. Colega mea Mirela se făcea că are caietul de istorie în bancă 
şi că încearcă să copie. Domnul profesor a zărit-o, a venit lângă ea şi i-a tras caietul. Surpriză... 
caietul era de limba română şi la pagina la care era deschis scria: Caracterizarea lui Ilie Morom-
ete. Am râs cu toții de acestă şotie de care ne amintim de fiecare dată când ne întâlnim mai mulţi 
„foşti colegi de şcoală”.
- Dar România unde este aşezată? Care sunt munţii şi apele, câmpiile şi bogăţiile ei?
- Ştim, vom răspunde în cor. Doamna profesoară Maria Ionescu ni le-a predat şi ni le-a arătat 
oră de oră pe hartă.
 La fel ca toţi ceilalţi dascăli şi doamnele profesoare: Cojocaru Zinica, Pancu Dana Maria, 
Dragomirescu Aida, Misievici Iolanda, Vlahovici Floarea, Cozariuc Olimpia, Constantin Elena 
şi Fulop Laura au contribuit la formarea noastră ca om pluripotenţial, cu viziuni largi şi realiste 
despre lume, despre viaţă, despre frumos şi civilizaţie. De multe ori ne supăram pe disciplina şi 
sistemul de organizare al şcolii. Ne gândeam fiecare:
- De ce trebuie să-ţi schimbi papucii la intrarea în şcoală?
- De ce trebuie să pui panglica pe cap şi de ce trebuie să porţi totdeauna matricolă?
- De ce se închide uşa şcolii la ora opt fix?
- De ce sunt gardurile aşa de înalte? De ce există o spărtură în gardul de lângă terenul de sport?
Nu am crezut vreodată că am să ajung să zic:
- Da! Este corect ceea ce ne cereau dascălii noştri. Nu era o teroare, aşa cum crezusem, ci era 
un fel de a ne învăţa disciplinaţi. În orice domeniu se cere ordine, disciplină, organizare. Noi ni   
le-am însuşit din şcoală; ştim să fim punctuali, corecţi în îmbrăcăminte, ordonaţi în idei şi fapte, 
disciplinaţi în atitudini. Iar matricola să fie la locul ei. Nici nu vă daţi seama ce bucurie şi val de 
nostalgie totodată mă învâluia în clipa când vedeam trecând pe stradă elevi cu matricolă vişinie 
pe care scrie LER! Simţeam că inima mea bate alături de a lor. Aş fi vrut să-i opresc, să-i întreb 
de dascălii mei, să le dau un sfat, un gând de încurajare şi să le spun că trebuie să fie mândri că 
sunt elevii unui astfel de liceu şi că sunt fericiţi că trăiesc alături de acei oameni minunaţi care au 
fost şi sunt dascălii mei şi dascălii multor generaţii de ieri şi de azi. Le mulţumesc!

Preluat din Liceul „Emil Racoviță”. File de monografie, 1964-1994, Iași 1994, p. 115 - 120.
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Prezentul text este, poate, unul dintre cele care şi-a găsit cel mai greu spunerea pentru 
că sunt mult prea ancorată în „aici” şi „acum”, pentru că păstrez doar pentru mine întoarcea în 
trecut, deşi, iată, curând, în 2015, vom sărbători, noi, promoţia 1985 a Liceului „Emil Racoviţă” 
Iaşi, 30 de ani de la absolvire.

A fost un timp al devenirii pentru care voi fi întotdeauna recunoscătoare profesorilor mei.
Mi-ar fi plăcut să mă cheme Sophia. Pentru că, atunci, în gimnaziu fiind, domnul profe-

sor Minel Marcu a deschis un univers ce avea să creeze dependenţă: acela al lecturii. Am făcut 
progrese, dar nu mă apropii nici măcar la modul acceptabil de erudiţia domniei sale. Îmi doresc 
ca domnul profesor să mă mai cheme la o dezbatere-refugiu în lumea cărţilor în cadrul cercului 
Sophia. Încă mai caut înţelepciunea.

Mi-ar fi plăcut să trăiesc la Paris. Pentru că ori de câte ori am fost acolo, mi s-a părut că 
sunt acasă. Pentru că ştiam multe despre cultura franceză de la doamna profesor Vasilica Irimia, 
faţă de care şi acum am o nemăsurată admiraţie. Doar că între timp am evitat „si conditionnel”. 
Pentru că doar aşa aveam să îmi câştig libertatea exprimării, în afara condiţionărilor de orice tip.

Mi-ar fi plăcut să semăn cu doamna profesor Gita Navari. Mi se pare şi acum nedrept 
că nu am reuşit (deşi am gesturi, pe care doar eu le recunosc şi care au fost împrumutate de la 
domnia sa). Îmi plăcea stilul. Adoram deschiderea spirtuală. Era întotdeauna chic. Aşa este şi 
acum. M-a acceptat în preajma domniei sale un timp suficient de lung şi extrem de important 
pentru mine. Apoi eu am plecat. Dar ştiu unde o pot găsi pe doamna profesor Gita Navari şi mai 
ştiu că un pic de tot o „regăsesc” în mine.

Mi-ar fi plăcut să călătoresc mai mult. Orele noastre de geografie cu doamna profesor 
Maria Ionescu erau reale invitaţii spre descoperirea unor noi culturi, chiar dacă atunci pătrunse 
doar cu imaginaţia, într-un timp a cărui istorie sper să nu repete niciodată. 

Mi-ar fi plăcut să îi arăt la timp dragei mele profesoare de istorie, Natalia Lovinescu cât de 
mult am preţuit ceea ce m-a învăţat. Am ezitat dintr-o timiditate impardonabilă. Acum e prea târziu. 

Mi-ar fi plăcut să strig în gura mare, cu bucurie eliberatoare cât de mult am iubit orele de 
matematică cu domnul profesor Mihai Bozan. Am facut-o totuşi ulterior şi ştiu că m-a crezut. 
Astăzi ar fi fost prea târziu.

Mi-ar fi plăcut să port în mine ludicul, într-un amestec spectaculos cu muzica. Am avut 
un maestru desăvârşit, draga noastră profesoară de muzică, Georgeta Zeman. E un exerciţiu 
didactic pe care nu am reuşit să îl învăţ, dintr-o vină care îmi aparţine în totalitate. Doar că, şi 
de astă dată, e prea târziu.

Mi-ar fi plăcut să practic toate sporturile din lume. Dragul de mişcare îl am de la doamna 
profesor Dana Pancu. Condiţia fizică pe care o am şi astăzi şi rezistenţa la efort i le datorez în 
totalitate, iar când ne vom vedea o voi îmbrăţişa cu necontrolată bucurie.

Mi-ar fi plăcut să pun suflet în tot şi toate. Aşa cum s-a dăruit nouă doamna profesor 
Georgeta Sufleţel, într-o abordare extrem de logică şi fascinantă a chimiei pe care urma să o 

DANIElA Ilucă (ANgHEl)
Profesor, colegiul Naţional „Emil racoviţă” Iaşi

Absolvent 1985

Mi-ar fi plăcut să…
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predau peste ani. De câte ori o voi întâlni, îmi jur că îi voi mulţumi.
Mi-ar fi plăcut să trăiesc în lumea cuvintelor, în mirosul ademenitor al trandafirilor. 

Aveam ceva date naturale, moştenite pe linie paternă. Aveau să fie cizelate, cu o măiestrie şi 
astăzi exemplu în cărţile de pedagogie, de doamna profesor Lavina Valter. Aveau să fie rafinate, 
când tocmai eram pregătită, de doamna profesor Maria Trandafir. Şi aveau să rămână acolo, un 
timp ascunse, pentru ca peste ani, mânuite uşor altfel, să iasă la suprafaţă într-o formă clară şi 
concisă ce avea sa îmi aducă avantaje profesionale. Cer timpului să fie cu mine la fel de generos 
cum a fost cu distinsa mea profesoară de limbă şi literatură română, doamna Maria Trandafir.

Mi-aş dori ca anii care ne vor fi daţi, să ningă blând peste soţul meu şi peste mine, pace 
şi constantă afecţiune, după modelul familiei Trandafir.  

Mi-aş dori ca fiica mea să fie mândră de prenumele pe care i le-am ales. Despina, după 
soţia lui Negoe Basarab (ca expresie a preţuirii istoriei, ale cărei taine le-am desluşit cu sprijinul 
ilustrului meu profesor Liviu Burlec) şi Martha (în amintirea Marthei Bibescu, ca model de de-
venire desăvârşită).

Mi-aş dori să am forţa expunerii pe care o avea şi o are domnul profesor Seryl Talpalaru. 
Încă lucrez la acest aspect.

Mi-aş dori să inventez cuvinte atât de potrivite încât să îi mulţumesc pe de-a întregul 
profesorului meu de atunci, domnului Seryl Talpalaru, directorului meu mai de apoi, pentru 
încrederea acordată, nu atât pentru ceea ce reprezentam la acel moment, ci mai ales, pentru ceea 
ce se contura că puteam deveni. Eram pe atunci în căutarea mentorului. Acum, am alte şanse. 
Pentru că am împrumutat ceva din tăria de caracter a mentorului meu. Şi asta îmi dă forţă. Şi ori 
de câte ori ne vom întâlni pe culoarele şcolii nu voi ezita să îi mulţumesc.

 Nu cred că cineva poate să-şi amintească de anii de liceu fără emoţie şi fără a remem-
ora situaţii plăcute sau mai puţin plăcute din adolescenţă. Am urmat cursurile Liceului „Emil 
Racoviţă” între toamna lui `77 şi vara lui `85 când, după absolvire, am intrat prin concurs la 
Facultatea de Medicină Generală din Iaşi. Au trecut de atunci 29 de ani marcaţi de schimbări 
majore în ceea ce priveşte societatea românească dar, şi la nivel mondial, fiind contemporani cu 
globalizarea dată de apariţia internetului.
 Scriu aceste rânduri pe un laptop fabricat în Japonia care foloseşte sistemul Windows 
realizat de o firmă din SUA. În `85 ar fi trebuit să-l scriu caligrafic de mână, să-l bat la o maşină 
de scris care era înregistrată la Miliţie şi să păstrez eventual o copie la indigo sau să încerc să „o 
trag la xerox”. Poate pentru generaţiile de azi pare ciudat că limba română a transformat numele 
„Xerox” al firmei producătoare de aparate de copiat în denumirea generică a fotocopiilor sau pe 
cea a firmei „Adidas” în cuvântul care înlocuia termenul de pantof de sport. Cum ar fi fost dacă 
primele importuri ar fi fost de exemplu de copiatoare „Toshiba” şi pantofi „Nike”? Ar fi apărut 
oare termenii de „toşibe” şi „nicheşi”?

lucIAN stoIcA
Dr. Medic chirurg cardiovascular

Institutul de boli cardiovasculare Iaşi
Absolvent 1985

Timpuri trecute…
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 Revenind la scrisul de mână, băiatul meu căruia îi spun că scrie urât, mă apostrofează că 
acum toată lumea scrie cu calculatorul, iar la spital de multe ori nu înţeleg ce scriu colegii mei 
în înscrisurile medicale. Îmi pun întrebarea cum trebuia să scriem noi în teze şi la examenele de 
admitere ca să înţeleagă profesorii fără efort textul şi să nu fim depunctaţi?
 Atmosfera anilor `80 era mult diferită faţă de cea din prezent. Trăiam în societatea social-
istă multilateral dezvoltată condusă de PCR cu ilustrul său conducător iar accesul la mâncare şi alte 
produse, fără a mai vorbi de informaţie ştiinţifică sau culturală, era extrem de limitat. Ţin minte 
şi acum cozile la lapte, carne, portocale, etc. care începeau de la 5 dimineaţa sau mai devreme în 
speranţa că în ziua respectivă va sosi o maşină cu marfă. Aşa au apărut expresii de neînţeles astăzi, 
precum „se dă lapte” sau „se dă carne”, parcă nu o cumparai! Pe vremea respectivă toată lumea avea 
bani, dar nu avea ce să cumpere cu ei, iar acum sunt de toate dar lipsesc banii.
 Dacă de mancare şi haine se ocupau părinţii, limitarea accesului la informaţie m-a deter-
minat să citesc enorm, situaţie care s-a amplificat în anii studenţiei. Cărţile medicale erau o rar-
itate şi citeam literatura medicală în franceză şi engleză pentru a completa informaţiile primite 
de la profesori. 
 Lipsa unui program adecvat al TVR-ului cu emisie de 2 ore pe zi, cu un program de 
10 minute de desene animate în fiecare seară şi un film serial sâmbăta (cine îşi aminteşte de 
episoade din filmele cu Stan şi Bran, Tarzan, Dallas), era compensată de Radio Europa Liberă, 
iar ulterior a determinat o explozie a filmelor pe casete video traduse de Margareta Nistor, care 
circulau în mediile studenţeşti ca de altfel şi casetele audio şi benzile de magnetofon (majoritatea 
din Europa de est, marca ORWO, cine avea AGFA sau Scotch era cineva) pe care erau înregis-
trate albume de muzică rock sau progresivă sau orice altceva ce nu era difuzat la radio sau TV.
 Scriu aceste lucruri care pentru noi păreau „normale” la vremea respectivă pentru ca 
generaţiile viitoare să nu uite cum au trăit părinţii lor într-o perioadă critică, în care te for-
mezi, cum e perioada adolescenţei. Totuşi, dorinţa noastră de cunoaştere şi profesionalismul 
dascălilor noştri a permis formarea a generaţii succesive care sunt astăzi la maturitate. Personal, 
nu mi-a fost greu să mă formez în comunism, să mă specializez într-o ţară capitalistă (Franţa) şi 
să mă readaptez la societatea română din zilele noastre. 
 Înafară de schimbarea sistemului dictatorial cu unul dorit democratic orientat spre valo-
rile occidentale, generaţia mea a fost una favorizată. Probabil că puţine generaţii au fost martore 
la un progres tehnologic atât de profund ca cel la care asistăm în ultimii 20 de ani. Avalanşa 
tehnologiei informatice, accesibilitatea la un calculator şi ulterior apariţia internetului, a tele-
foniei mobile, a laptop-ului şi a tabletelor a fost primul pas pentru globalizare. Ce ne-am face 
dacă subit ar dispărea conexiunea la internet, s-ar strica laptop-urile, s-ar bloca tabletele, smart-
phone-urile, cardurile bancare? Îmi amintesc primul meu telefon mobil care cântărea aproape 
1kg şi mă uit la telefonul actual cu care pot să fac fotografii, filme, îl pot folosi ca agendă, pot 
accesa internetul şi probabil că are multe alte funcţii pe care nu le cunosc dar pe care băiatul meu 
le descoperă şi „butonează” cu ambele mâini, fără a-i fi frică că strică ceva.
 Dar să revenim la anii liceului. Cum era în liceu? Citeam pe rupte, învăţam la mate şi 
fizică ca să mergem la olimpiade, aveam grijă în fiecare dimineaţă să nu uităm papucii de schimb 
acasă şi să avem matricola bine cusută pe manecă, ascultam AC/DC la maximum, părinţii îşi 
dojeneau băieţii că vor ajunge muncitori la CUG iar fetele scamute la Textilă, dansam sâmbătă 
seara la o discotecă improvizată într-o sală de clasă în jurul unui magnetofon Maiak, jucam 
fotbal sau baschet în pauză în curtea şcolii, la începutul verii mergeam pe munte cu cortul şi 
ulterior ne regăseam la Costineşti. Ţin minte că după examenul de admitere la facultate am mers 
într-o excursie pe Rarău, iar din gara Câmpulung până la cabana Rarău unora “le-a placut” atât 
de mult în pădure, încât au petrecut şi noaptea prin copaci de frica lupului şi au apărut la cabană 
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a doua zi în remorca unui tractor.
 Lipsa posibilităţilor de petrecere a timpului liber făcea ca la festivalurile de film, teatru 
şi muzică sălile să fie pline, cinematografele la fel, iar vara la terase nu gaseai un loc liber. Nu 
socializam pe facebook... Eram nelipsit la festivalurile de teatru, film şi jazz de la Costinesti, 
avantajul fiind că aveam (şi am în continuare) o soră mai mare care mă lua cu ea în taberele 
studenţeşti.
 Nivelul exigent al profesorilor şi dorinţa noastră de a deveni profesionişti au făcut ca nu 
numai majoritatea absolvenţilor de la Bastilia (cum era poreclit liceul din cauza exigenţelor) să 
urmeze cursuri universitare, dar şi la faptul ca mulţi dintre ei au devenit vârfuri în profesia lor, în 
Iaşi, în România sau în străinătate. Acest lucru a fost posibil în ceea ce mă priveşte, în primul rând 
prin educaţia pe care am primit-o la Racoviţă, care mi-a stimulat modul de a gândi, de a prelua 
şi prelucra informaţia, de a-mi creşte capacitatea de efort intelectual, calităţi care mi-au folosit 
enorm în activitatea medicală în general şi în meseria de chirurg cardio-vascular, în special unde 
orice greşeală şi neatenţie poate avea consecinţe fatale. În afară de profesorii mei, important a fost 
pentru mine sfatul părinţilor, care au ştiut să-mi insufle de mic că în viaţă nu poţi obţine nimic 
fără să înveţi, fără efort şi fără a avea o scară de valori şi de repere după care să te ghidezi. Aceste 
lucruri, deşi cred că sunt universal valabile, par un pic deplasate în ziua de azi, unde pe ecranele 
televizoarelor apar ca invitaţi de marcă manelişti, fotbalişti care dupa o lună de joc în Italia uită să 
vorbească româneşte, aşa zise dive propulsate după ce au „publicat lucrări ştiinţifice” în Playboy 
şi multe alte valori incerte. Globalizarea şi accesul aproape instantaneu la informaţie reprezintă 
ceva extraordinar dar cuprind şi părţi negative, dorinţa de a avea încontinuu un ecran în faţă, cu 
filme şi mai ales jocuri online care în exces pot conduce la dependenţă şi la modificarea person-
alităţii unui copil. Aceste schimbări ne obligau şi pe noi la a ne adapta la acest nou stil de viaţă 
pentru a-i întelege, ajuta şi proteja pe copii noştri. Părinţii noştri ne spuneau şi ei la rândul lor că 
„pe vremea adolescenţei lor” nu erau magnetofoane, nici măcar televiziune alb-negru, c-a venit 
războiul şi foametea, etc. iar noi ne uitam nedumeriţi şi ne întrebam „ce vor ăştia?”.
 Conflictul dintre generaţii este într-o readaptare perpetuă şi probabil va fi veşnic iar în 
contextul erei internetului şi a transmiterii informaţiei audio-vizuale prin satelit, rolul şcolii este 
foarte important pentru a îndruma tinerele generaţii şi a le învăţa să filtreze informaţiile din 
mass-media. Sunt bucuros să aud că Racoviţă rămâne acelaşi liceu de prestigiu şi este printre 
cele mai bune colegii din Iaşi, în concurenţă cu Negruzzi şi Naţional.
 Mulţumesc profesorilor mei pentru efortul depus în educaţia noastră, efort pe care la 
vremea respectivă probabil că mulţi dintre noi nu-l conştientizau şi mă mândresc că sunt absol-
vent de Racoviţă, ca şi sora şi nepoata mea. Deşi am terminat profilul matematică – fizică, m-am 
orientat spre medicină şi specialitatea de chirurgie cardio-vasculară pe care am învăţat-o la Paris 
şi Besancon şi pe care o practic cu drag la Iaşi.
 Mă bucur că ajuns la maturitate profesională am putut să ajut cu cunoştinţele mele med-
icale câţiva dintre dascălii mei. Se spune că „medicii chirurgi sunt singurii artişti care pot vorbi 
cu operele lor”. Cred că acest dicton ar trebui extrapolat la întreg corpul medical, deoarece cea 
mai mare satisfacţie a unui medic este reuşita vindecării pacientului. Încerc să transmit stu-
denţilor şi rezidenţilor mei aceleaşi repere valorice deoarece ei vor fi viitorii medici ai României 
iar eu poate că mă voi număra printre viitorii pacienţi.
 Urez viaţă lungă Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”, profesorilor, absolvenţilor şi îi do-
resc continuarea activităţii în acelaşi spirit care l-a consacrat ca un reper în învăţământul preuni-
versitar ieşean.
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 Sunt ani care au trecut, dar pe care nu consider că i-am pierdut. Sunt prea multe amintiri, 
cele mai multe plăcute, și sunt uimit că mi-au rămas întipărite. 
 Memoria funcționează după principii complicate, nu este banala ținere de minte, este 
strâns legată de afectivitate. Dispoziția, emoțiile, sentimentele și pasiunile, visele, toate trăirile 
pe care le așezăm sub umbrela afectivității, ne dirijează atenția, memoria, comportamentul și, în 
timp, ne formează personalitatea. Personalitatea are multiple fațete, cu toate că etimologic deri-
vă din limba latină, “persona” = masca actorului din teatrul antic. Dimensiunile personalității se 
construiesc, în cea mai mare parte, în liceu. Asupra personalității mele și-a pus amprenta Liceul 
„Emil Racoviță”. O amprentă clară, puternică, pe care o port și cu care mă mândresc. 
 Evident, când pronunț „Liceul Emil Racoviță”, nu mă refer la clădirea austeră, pe lângă 
care trec deseori, de fiecare dată cu privirea plină de respect. Mă gândesc la dascălii mei și la 
colegi. Am învățat multe din tot ce știu, de la ei, nu neapărat în egală măsură, dar totul a fost 
important și îmi amintesc cu plăcere.
 Interacționez în fiecare zi cu mulți oameni. Activitatea mea nu este banală și, cu atât mai 
puțin plictisitoare. Cu toate acestea, m-ar bucura să apară, ca un “deus ex machina”, cineva care 
să îmi spună: 
 -„Astăzi trebuie să te duci la liceu, ai teză la matematică și îți trebuie notă la chimie să-ți 
încheie media!.... Dar, dacă alegi să nu te duci, nu se va întâmpla nimic”. 
 Fără nicio ezitare, aș merge la liceu. Să dau teza, să-mi închei media. Cu două condiții: 
aceeași profesori, aceeași colegi.
 Niciodată nu mă duceam la liceu însoțit de frică. Unii prieteni, elevi ai altor licee ieșene, 
comentau, cu oarecare sarcasm, că liceul nostru era prea sever, că libertatea era limitată, că nu pu-
team lipsi și aveam prea teme multe. Dar scopul meu nu era să chiulesc; mergeam la liceu la ore să 
învăț, să mă văd cu prietenii. Am absolvit acest liceu și nu am simțit adevărul acestor comentarii. 
Nici colegii mei nu se plângeau. Întotdeauna am fost mândri că eram elevi la „Racoviță”!
 Era un renume și o garanție. Toți colegii mei au intrat la facultate, iar la medicină, unde am 
dat și eu admitere, concurența a fost de 14 pe un loc. Greu... Toți colegii mei sunt acum oameni 
realizați și, cu siguranță, o mare parte din succesul lor este datorat corpului profesoral din liceu.
 Câteva cuvinte pentru profesorii de astăzi. Pe unii am avut onoarea să îi întâlnesc, pe alții 
nu. Știu însă că la Racoviță se păstrează tradiția și se respectă o serie de exigențe. Sunt convins 
că fiul meu, elev acum la Colegiul „Emil Racoviță” este pe mâini bune. Activitatea didactică este 
ca o probă de ștafetă. Generațiile se schimbă și timpul curge în cascadă. 
 Eu am studenți noi la curs în fiecare semestru iar satisfacția mea cea mai mare nu este o 
notă bună sau foarte bună la examen. Cel mai mult mă bucură când un fost student îmi spune: 
„domnule profesor, sunt medic psihiatru pentru că mi-au plăcut cursurile dumneavoastră”. În mod 
sigur, și dumneavoastră, stimați profesori, stimați formatori ai copiilor noștri, vă simțiți îndepli-
niți profesional când elevii dumneavoastră au succes. În orice domeniu. 
 Eu, repet, sunt absolvent de Racoviță și am avut succes!

crIstINEl ȘtEfăNEscu
Prof. univ. Dr., 

universitatea de Medicină și farmacie gr. t. Popa Iași
Absolvent 1986

 
Sunt absolvent de Racoviţă şi am avut succes!
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Eram în clasa a VI-a C și era luna martie. Afară dăduse soarele de primăvară și cu greu 
reușeam să-mi țin mintea la cărți și la ore, mai ales în acea zi specială în care împlineam 13 ani. 
Conform unui obicei deja împământenit la „Racoviță”, aveam la mine două cutii cu bomboane 
de ciocolată, una pentru colegi și una pentru profesori. La fiecare început de oră, după ce pro-
fesorul se așeza la catedră, luam cutia cu bomboane, explicam că e ziua mea și ofeream profe-
sorului o bomboană. Mai era un obicei care nu prea fusese încălcat: dacă nu cumva se întâmpla 
ca de ziua ta să fie o teză sau o lucrare de control, șansa să scapi neascultat era foarte mare; era 
totuși o zi specială și fiecare profesor o trata ca atare. Așa că, de ziua mea în acel an, eram relaxat 
și așteptam să treacă timpul, cu fiecare oră,  și să merg acasă. 

Dirigenția, cu doamna Dăscălescu, care era și profesoara noastră de limba română,  a 
trecut cu bine, conform planului. Geografia, cu doamna Ionescu: o bomboană, felicitări și ora 
a trecut la fel, fără surprize pentru mine. Franceza, cu doamna Irimia, a trecut lin după bom-
boană și felicitări. Apoi a urmat pauza mare. În pauza mare am împărțit bomboane și colegilor 
din clasă. Am deschis o cutie, am lăsat-o pe catedră și la un moment dat m-am dus la baie. Până 
am venit înapoi s-a petrecut o catastrofă: colegii, în goană după bomboane, au terminat prima 
cutie și apoi mi-au luat din bancă și a doua cutie, au deschis-o și au mâncat și bomboanele care 
mai erau acolo. Nu am mai avut timp să găsesc o soluție pentru că a sunat și imediat a venit 
profesorul de matematică: domnul Bozan. Nu aveam nici măcar o bomboană să-i ofer, așa că 
am rămas bosumflat în bancă. Evident, profesorul Bozan habar nu avea că este ziua mea, așa că 
a deschis catalogul și… belea: m-a chemat cu tema la catedră. Tema mi-o făcusem, dar știind că 
sunt șanse foarte mici să fiu ascultat, mi-o făcusem în viteză, mai mult copiind rezultatele decât 
făcând calculele. Să copii rezultatele fără să faci calculele era o greșeală capitală la Bozan. A văzut 
că nu făcusem nici un calcul și m-a întrebat ridicând din sprâncene: „unde ai făcut socotelile, 
maestre?”. „Acasă.”, am răspuns cu jumătate de gură. Bine, a zis Bozan. Mergi la tablă. M-am dus 
la tablă, deja îmi tremurau genunchii, dar capcana se închisese și nu mai aveam scăpare. Pro-
fesorul Bozan mi-a dictat un exercițiu la care m-am uitat o vreme și am încercat să mâzgâlesc 
o soluție, pe care evident, am greșit-o. Deci nu ai făcut socotelile nici acasă, a concluzionat 
profesorul. M-a trimis în bancă, și în timp ce îmi târșiam papucii spășit, vorbele lui m-au ajuns 
din spate: „pentru că nu ai știut, ai un patru, iar pentru că ai mințit că ai făcut socotelile acasă, 
te tunzi zero”. În anul acela, de ziua mea, am ajuns acasă cu ochii în lacrimi. A doua zi am venit 
tuns zero și câteva săptămâni, până mi-a crescut părul, am fost supărat pe toți colegii mei, care 
îmi mâncaseră bomboanele. A fost o lecție usturătoare, dar pe care nu am uitat-o niciodată: la 
matematică mi-am făcut temele mereu, chiar dacă stăteam uneori până la 2 dimineața. În clasa 
a VI-a m-am simțit nedreptățit și ghinionist, dar începând de atunci am învățat matematică; lu-
crul acesta mi-a folosit mai târziu și de aceea l-am prețuit foarte mult pe profesorul Bozan căruia 
i-am păstrat mereu o amintire luminoasă. Și, desigur, în fiecare an de ziua mea, până în clasa a 
XII-a la Racoviță, am avut grijă să am întotdeauna bomboane până ultima oră.

cEZAr cAluscHI
Manager, oameni și companii

Absolvent 1986

Cutia cu bomboane
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 La 28 de ani distanță de la absolvirea uneia dintre cele mai frumoase perioade din viață, 
liceul, gândurile bune, împlinirea sufletească și profesională se îndreaptă spre locul și instituția 
care m-a format: Liceul de Științe ale Naturii, „Emil Racoviță”.
 Tot ceea ce a urmat după frumoșii ani petrecuți acolo a fost o consecință a acumulărilor 
din anii adolescenței.
 Seriozitatea, dorința de progres, dinamica și cultul profesionalismului au fost principii 
care, ulterior, mi-au calăuzit pașii în formarea personală și profesională. Provenit dintr-o familie 
dedicată sportului, cu tendințe de a mă detașa de tradiția genetică, am fost pus în postura de a 
alege între o profesie nobilă și dedicată sănătății și o carieră de formator în domeniul sportului.
 Pasiunea a învins, în final, și mi-am transformat hobby-ul în profesie. Formator de for-
matori în sport, antrenor și mai apoi manager de club încerc să mă ridic la nivelul exigențelor im-
puse de mentorii mei, dascăli și intelectuali deopotrivă, profesori ai actualului Colegiu Național 
„Emil Racoviță”.

Acum, la ceas de aniversare, alături de mulțumirile respective, urez gânduri bune ac-
tualelor generații de profesori și elevi și fie ca spiritul racovițist să dăinuie de-a lungul anilor ce 
vor urma.
 Închei cu o afirmație pe care Colegiul „Emil Racoviță” a imprimat-o adânc în educația și 
mentalitatea mea și a colegilor mei.
  „To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the 
greatest accomplishment.” ralph Waldo Emerson

Ceea ce a marcat cel mai mult viaţa mea de elev au fost olimpiadele de fizică. Pentru mine 
totul a început în clasa a IX-a, când profesorul de fizică Florin Anton a remarcat în clasa noastră 
elevi capabili de performanţe. Performanţele pe care le-am obţinut nu au fost întâmplătoare, ci 
au fost rezultatul unei munci titanice. În spatele celor câteva ore de concurs au stat multe ore de 
studiu perseverent şi colaborare cu profesorul. În clasa a IX-a, am dat în biblioteca personală 
peste o culegere de mecanică teoretică şi am găsit acolo mai multe probleme cheie, rezolvate prin 

Nucu ANtoHI
lector Efs Educație fizică și sport

Antrenor uEfA, consilier Mts
Absolvent, 1986

Minte sănătoasă în corp sănătos

cătălIN IoNuŢ MălurEANu
fizician, cercetător, suA

Absolvent 1987

Olimpiada şcolară, ca stare de spirit
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mijloace bazate pe matematici superioare. Faptul m-a incitat. Din aproape în aproape, am reuşit 
să-mi formez o părere asupra ecuaţiilor diferenţiale ordinare, folosite mult în fizică. Era prea 
devreme pentru un studiu temeinic a acestora, în lipsa unei baze elemetare de analiză, dar până 
la urmă am reuşit. Participarea la olimpiadă mi-a adus locul al II-lea pe ţară. În clasa a X-a, ţin 
minte, am făcut eforturi să parcurg toată materia din liceu. Am fost impulsionat de reuşita an-
terioară a unui alt coleg ce intrase în lotul naţional încă din această clasă. Am reuşit şi eu. A fost 
un moment frumos atunci: am participat la „Internaţională” (în Portoroz, Slovenia), dar fără 
suficientă experienţă am obţinut doar un premiu III. Mai târziu în clasa a XII-a, am reuşit să mă 
calific, din nou, în lotul olimpic. Am participat la Balcaniada de la Bucureşti, unde am obţinut 
premiul II şi la “Internaţională” (Jena, Germania), unde am fost răsplătit cu Marele Premiu.

În esenţă, această experienţă a fost tot. La baza succeselor obţinute a stat pregătirea mea 
asiduă, realizată în şcoală şi acasă. Voi continua pe acelaşi drum.

Preluat din Liceul „Emil Racoviță”. File de monografie, 1964-1994, Iași 1994, p. 123 - 124.

 
 Nu mi-e deloc simplu să scriu despre perioada liceului. Penița e blestemată să coboare 
vinovat în călimara cu mirodenii de nostalgie și sânge proaspăt care vătuiește trecutul, smulgân-
du-l din real și făcându-l mai confortabil; jocul vârstelor e deopotrivă ochean magic și oglindă 
crudă, fiindcă înțeleg din postura de părinte de elev racovițean multe lucruri care mi s-au refuzat 
în vremea neînțelepciunii anilor ‘sprezece; cele două decenii de gazetărie ce-mi apasă ochii arși 
de prea mult prezent picură și ceva spasme retrospective, pe care le stăpînesc cu greu să nu se 
transforme în sentințe amare ce nu-și au locul într-un volum aniversar...
 Ce să scriu despre liceu? 
 Nu am împărtășit niciodată ideea că menirea unui liceu este aceea de a pregăti excepții 
și de aceea nu am de ce să povestesc despre colegii mei olimpici. Nu am nici înduioșări și nici 
rămășițe de revolte la amintirea frezelor de maximum doi centimetri, a ridicolilor papuci de casă 
sau a preoților care slujeau aspru în „templul Regulamentului de Ordine Interioară”. Aș vrea să 
povestesc despre excepționalii mei profesori, aceia care m-au pregătit pentru o meserie, cea de 
ziarist, care nu exista la vremea aceea în coordonatele în care am practicat-o eu peste ani, dar ex-
igența, conduita și ținuta lor erau atât de năucitor de... altfel față de ce-mi povestește astăzi fiică-
mea, încât nu m-aș simți confortabil dacă aș aborda acest subiect. La limită, m-aș putea bălăci 
în efluvii metaforice care să cristalizeze stropi de miere pe cuvinte ca „dragoste”, „adolescență” 
sau poate chiar „gașcă”, dar n-aș fi eu însumi. Aș trăda o iubire, dacă m-aș mulțumi cu produsul 
unui scris mecanic.
 Ce să scriu despre liceu? 
 Orice judecată de valoare pe care aș încerca să o fac se poticnește în gândul vinețiu, 

DAN DoboȘ 
scriitor

Absolvent 1989

Despre racovițeni
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cuibărit dureros între tâmple, că un liceu e până la urmă măsura societății care îi alimentează 
toate umorile. Iar noi, ieșenii, știm bine ce am fost în cei cincizeci de ani în care au existat LER 
sau CNER. E adevărat că „Racoviță” a fost mereu mai bun decât celelalte licee ieșene, că a fost 
mereu o oază de mai bine, dar ea a fost indisolubil legată de pulsul general al societății noastre 
care a împletit, cartezian și dialectic, bunele și relele unor timpuri mai confuze decât gândurile 
unui elev de clasa a cincea care făcea cunoștință cu rigorile orelor de limbă engleză ale regretat-
ului profesor Alexandru Vornicu. Aș zice doar că punctul de plecare al unei judecăți de valoare 
ar trebui să fie o întrebare simplă, valabilă pentru orice instituție de învățământ din lume: oare ce 
premiu ar fi luat profesorii de azi ai liceului dacă, la vremea lor, ar fi absolvit aici? Nu e în dreptul 
meu să răspund la o așa întrebare. 
 Și atunci ce să scriu despre liceu?
 Trebuie să accept față de mine însumi și față de boierii dumneavoastră că nu-mi trece 
nimic prin cap. Nimic îndeajuns de semnificativ sau de original ca să merite să fie menționat 
într-un volum aniversar.
 Aș putea scrie însă despre racovițeni, despre cum ne descoperim cu încântare după ani 
și ani, vorba cântecului, despre ritmul intelectual magic sădit în mugurii ființei noastre de apart-
enența la un sistem de valori centrat pe ideea omului renascentist, care nu se mulțumește cu 
stăpânirea unui singur domeniu, de acuratețea cu care vorbim limba română și de vioiciunea 
cu care ne exprimăm în limbile lui Shakespeare sau Proust, de mândria necondiționată și de 
glumele perpetue la adresa liceelor rivale, de singurătatea stranie pe care o resimțim în contact 
cu incultura sau cu prostia, de respectul pe care ni-l purtăm unii altora. Racovițenii se cunosc 
între ei și se recunosc oriunde în lumea asta, ba poate chiar și dincolo de ea, indiferent dacă au 
fost profesori sau elevi. E ceva în ființa noastră, în ADN-ul nostru intelectual care e irepetabil 
construit în „Racoviță”. Și asta e tot ceea ce contează, e lucrul acela tainic și luminos deopotrivă, 
care te poate face să-ți iubești liceul și colegii dincolo de rațiune sau de materialitatea ființei tale, 
te poate face să adopți un ton sobru acolo unde ar trebui de fapt să sune trompetele jubileului.
 La mulți ani, racovițeni!
 
 

 
 

 Mărturisesc că solicitarea de a scrie câteva rânduri despre anii de liceu a venit pe 
neaşteptate, procurându-mi nu numai o foarte mare plăcere dar şi o anumită stare de nostalgie... 
Bineînţeles, nu era nevoie de acest eveniment pentru a mă gândi la acea perioadă şi a-mi aduce 
aminte cu drag de profesori şi de colegi! Fiind eu însămi profesoară de matematică într-o uni-
versitate franceză, pot spune că am rămas într-un mediu academic practic toată viaţa şi relaţia 
elev – profesor face parte din cotidianul meu. Pe de altă parte, ca mamă al cărei copil va trece 
curând la gimnaziu, nu mă pot împiedica să fac comparaţii între învăţământul (românesc) de 
altă dată şi cel (francez) de azi. Despre rezultatul comparaţiei, voi spune doar că fiul meu Codrin 
e fericit că nu are temele pe care le aveam eu la vârsta lui, şi că mă consideră mult prea exigentă! 

DANIElA PAPAgHIuc căPățâNă
conf. univ. dr. universitatea din Pau, franța

Șef de promoție 1989

Ani de liceu…



MONOGRAFIE - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”

158

Am atâtea amintiri frumoase din cei opt ani petrecuţi la liceul „Emil Racoviţă” încât este foarte 
dificil să aleg despre care să vorbesc aici. Să încep însă cu primul contact, înainte chiar de a intra 
în clasa a V-a: unul din primele lucruri auzite despre liceu a fost că iniţialele „L.E.R.” se traduce-
au prin „Lagărul de Exterminare Rapidă”!
 Îmi amintesc de disciplina foarte strictă din acele vremuri, când era imposibil să intri în 
liceu fără matricolă, papuci de schimb şi panglică (iar „revolta” fetelor se manifesta, în clasele 
mai mari, prin a purta o panglică mai subţire decât cea regulamentară!). Îmi amintesc şi de 
nenumăratele duminici petrecute la olimpiade şi cercuri de matematică şi de fizică, din clasa a 
VI-a pâna într-a XII-a, de diversele concursuri suprarealiste la care am participat (printre care o 
„Cântarea României” unde eram îmbrăcaţi cu toţii în pânză de sac şi reprezentam copacii unei 
păduri), de toate prieteniile legate în acei ani, dintre care multe durează şi azi, şi multe altele. 
Una din cele mai nostime amintiri rămâne experienţa unică de a căra pietre de pavaj în faţa 
Halei în timpul orelor de atelier în clasa a X-a, când refuzul nostru s-a soldat întâi cu o petiţie a 
elevilor, apoi cu un consiliu profesoral la cererea maistrului (trăiască dl. diriginte Turbatu care 
ne-a salvat mediile la purtare!)
 Însă amintirile cele mai preţioase sunt legate, desigur, de oameni. Am susţinut mereu că 
am avut norocul de a fi avut, ca elevă şi studentă, profesori foarte buni, mulţi chiar excepţionali, 
cărora le sunt sincer recunoscătoare. Dintre foştii mei dascăli de liceu, doar domnii Turbatu şi 
Burlec mai sunt azi în activitate, dar aş dori să le pot mulţumi tuturor în numele colegilor pe care 
i-au format, cu pasiune şi răbdare, atât profesional cât şi uman.
 Desigur, rândurile următoare sunt subiective dar nu pot scrie despre anii de şcoală fără 
să-i pomenesc pe profesorii care m-au marcat cel mai profund, şi la care mă gândesc şi azi cu 
mult drag şi cu respect. Pe dna Husar (limba română), dna Calistru (limba franceză), dna Iones-
cu (geografie), dl Burlec (istorie) şi dl Vornicu (limba engleză) i-am avut profesori timp de opt 
ani. Chiar dacă am urmat o filieră ştiinţifică, este meritul lor că ador să citesc (mulţumesc pentru 
listele obligatorii de lectură pentru vacanţe!), ador istoria şi geografia, precum şi limbile străine! 
Am admirat întotdeauna eleganţa şi delicateţea dnei. Husar (care, ştiind că eram timidă, nu mi-a 
cerut niciodată să citesc cu voce tare o compunere!) şi, trăind de 20 de ani în Franţa, îmi dau 
seama ce profesoară deosebită era dna. Calistru! Dl. Burlec era cel mai tânăr profesor al nostru 
şi cred că era apreciat de toţi elevii; eu personal îl ascultam cu gura căscată când ne vorbea de 
Grecia şi Roma antică (pe atunci, aveam atât de multe note la istorie că nici nu mai încăpeau 
în catalog!). Îmi amintesc ce surprinsă am fost şi eu, dar şi dumnealui când ne-am întâlnit, în 
apogeul epocii comuniste, într-o noapte de Înviere la biserica din satul bunicei mele din nordul 
Moldovei, după ce cu o zi înainte ne văzuserăm în clasă la Iaşi! Dl. Vornicu, dispărut în mod 
tragic de atâţia ani, este probabil profesorul căruia simt că-i datorez, ca şi domnului Turbatu, 
cel mai mult. Era foarte exigent şi un 10 la engleză era foarte greu de obţinut, în clasă vorbea în 
română doar când ne certa şi voia să fie sigur că înţelege toată lumea, în schimb avea o cultură 
generală absolut uimitoare şi orice expresie nouă era un pretext pentru a dicta (în engleză, desig-
ur) câte o tablă întreagă de explicaţii. Îmi amintesc foarte bine căci în general eu eram „scribul” 
clasei, rezultatul fiind că îmi plăcea engleza aproape la fel de mult ca matematica (am vrut chiar 
să mă înscriu la o a doua facultate!). L-am admirat foarte mult pe dl. Vornicu, iar gustul pentru 
limba engleză i-l datorez în întregime!
 Printre profesorii pe care i-am avut doar timp de patru ani, se numără toţi cei de la 
materiile „principale”: matematică (domnii Trandafir şi Turbatu, ambii fiindu-mi şi diriginţi), 
fizică (dna. Vlahovici şi dl. Vasilache, director la vremea respectivă), chimie (dna. Corduneanu). 
Atâtea ore petrecute împreună (lecţii, teze, pregătiri pentru concursuri etc.) desigur că au lăsat 
amintiri de neuitat, iar ce îmi vine în minte în primul rând este dăruirea de care au dat cu toţii 
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dovadă, de multe ori în detrimentul timpului lor liber (şi al nostru!). Fiindcă este imposibil să-i 
evoc pe toţi, mă voi limita la dl. Turbatu, care a fost dirigintele clasei noastre în cei patru ani de 
liceu. Cred că am asentimentul tuturor colegilor dacă afirm că nu ne-am fi dorit pe altcineva 
decât pe „Turbi”, pe care toată clasa îl iubea şi respecta în acelaşi timp. Munceam pe rupte la 
matematică, aveam nişte teme memorabile (rămâne un motiv de mândrie pentru mine faptul că 
am reuşit să le fac întotdeauna în totalitate, şi asta fără ajutorul nimănui!) dar totodată, dl Turba-
tu a ştiut să fie extraordinar de apropiat de noi, de înţelegător şi să ne protejeze în toate situaţiile. 
Cele mai frumoase amintiri din acei ani sunt legate de excursiile pe care le organiza cu toată 
clasa (îmi amintesc mai ales de Vicol!). Pentru mine, care am făcut apoi studii de matematică, el 
este simbolul profesorului perfect şi al liceului Racoviţă!
 Am avut ocazia să interacţionez cu liceul „Emil Racoviţă” şi după absolvire. În primul 
rând, fratele meu a fost şi el elev la acest liceu, între 1986-1993, astfel că eram la curent cu ulti-
mele noutăţi. Apoi, ca ultima şefă de promoţie ieşită de pe băncile şcolii, am participat la întâl-
nirea de 25 de ani de la înfiinţarea liceului, în noiembrie ‘89. Mai târziu, ca studentă la Facultatea 
de Matematică, am făcut practica pedagogică la liceu. Printre altele, dl Turbatu mi-a lăsat, plin 
de încredere, o clasă a V-a unde am predat descompunerea unui număr în factori primi: nu mică 
mi-a fost uimirea când am văzut că toată clasa era cu mâna pe sus, în scopul de a propune ca 
exemplu, propriul număr de telefon, cu mult prea multe cifre pentru scopul lecţiei! În sfârşit, am 
avut acum câţiva ani o studentă româncă venită în Franţa în cadrul programului de mobilitate 
Erasmus, care nu numai că făcuse liceul Racoviţă, dar îl avusese tot pe dl. Turbatu la matematică! 
De atunci, şi-a terminat doctoratul şi am rămas prietene foarte bune. 
 În încheiere, aş vrea să spun că sunt mândră că fac parte, împreună cu atâţia alţi elevi şi 
profesori, din istoria acestei şcoli de excepţie şi sper ca succesele sale viitoare să le depăşească pe 
cele trecute!

 Poate vă amintiţi patru fete (Cristina Țâbârnă, Laura Cristogel, Mihaela Semian şi Cătă-
lina Popa), cu doua chitare, cântând acest imn al liceului? Se întâmpla prin anii ’87-’88 şi eram 
tare mândre şi emoţionate atunci când toţi colegii din sală cântau cu noi ultima strofă:

 “Şi singuri pe drumuri atât de strâine,
 Jurăm biruinţă mereu!
Aripile noastre vor creşte prin tine,
Al nostru liceu, drag liceu!”
 Versurile, scrise de fratele meu, Cristian Țâbârnă, pe atunci elev în clasa a XII-a D, a 

doamnei profesoare Meleghea, sunt şi acum expresia a ceea ce simt când îmi amintesc, cu drag, 
de liceul în care am învăţat şapte ani.

Liceul nostru împlineşte anul acesta 50 de ani - La mulţi ani! Iar eu, 25 de ani de la ab-
solvire. E mult? E puţin? E atât cât să pot spune că e adevărat: dascălii noştri nu ne-au învăţat 

crIstINA oPrEA (țâbârNă)
Medic chirurg, spitalul Militar galați

Absolvent 1989
“Prin ochii tăi limpezi, speranţe se-ncheagă

Şi vise se-nalţă din nou.
Dar astăzi spre tine-amintirea se-ndreaptă,

Al nostru liceu, drag liceu.”
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doar „materii”, ne-au învăţat să trăim într-un anume fel. Într-un fel de care să fim cu toţii mân-
dri. Atunci eram mândră să fac parte din echipa de gimnastică a doamnei profesoare Crivoi şi 
apoi a doamnei profesoare Voroneanu, să fiu vocea întâi în corul doamnei profesoare Zeman, 
că doamna dirigintă Maria Trandafir m-a felicitat pentru zecele de la Bac la Limba Română şi 
că, în definitiv, reprezentam Liceul „Emil Racoviţă”. Astazi sunt medic chirurg şi sunt mândră că 
drumul meu a început de acolo, condusă fiind de iubiţii noştri dascăli. Vă mulţumesc!

Mai ştie cineva refrenul imnului?
“Tu eşti speranţa şi eşti soare,
În drumul nostru către vis.
Tinereţea ta e o chemare,
Porţi spre viaţă ne-ai deschis!”

...50 de ani de la înfiinţarea Liceului „Emil Racoviţă” şi 25 de ani de când am absolvit, 
făcând parte din promoţia 1989! E mult, e puţin? Pentru o instituţie de învăţământ pare puţin, 
Liceul (sau Colegiu Naţional aşa cum se numeşte de câţiva ani) fiind tânăr, deşi încă de la în-
ceputurile sale s-a constituit într-unul dintre liceele şi gimnaziile cele mai selective şi perfor-
mante din oraşul Iaşi, dublate de o disciplină foarte strictă. De unde porecla de „Bastilia”, rostită 
cu oarecare teamă şi mândrie de către racoviţeni, cu ironie şi, fără îndoială, uşoară gelozie bine 
ascunsă, de către elevii celorlalte licee. În ceea ce mă priveşte, parcă mai ieri reveneam seara târ-
ziu, cu tramvaiul, de la banchetul de sfârşit al clasei a XII-a, având o discuţie animată cu domnul 
profesor Strugariu, care din păcate nu mai este printre noi. Domnul Strugariu mi-a predat isto-
ria timp de un an cu un entuziasm şi o pasiune care mi-au rămas încă adânc întipărite în minte. 
El face parte din mulţii profesori competenţi, pasionaţi, exigenţi, pe care i-am avut de-a lungul 
anilor de gimnaziu şi liceu petrecuţi la „Bastilia”, adevăraţi dascăli de care-mi amintesc cu drag 
şi nostalgie. Poate că nu mi-aş fi îndreptat paşii către chimie încă din clasa a VII-a, dacă nu aş 
fi avut şansa de a o avea ca primă profesoară pe doamna Temciuc. Cu câtă bucurie şi nerăbdare 
aşteptam orele de chimie care m-au condus spre participarea la olimpiade! Mulţumesc Cati! 
Apoi din clasa a IX-a şi până la sfârşitul liceului am avut-o ca profesoară pe doamna Baltă, 
care a ştiut să-mi păstreze intact interesul pentru chimie, să mă îndrume, sfătuiască şi să-mi 
deschidă porţile către laboratoarele de la Universitate. Şi nu uit nici că a reuşit să mă scutească 
de prima practică agricolă (nu mai ţin minte ce-ar fi trebuit să culeg, probabil mere sau cartofi 
undeva într-un sat) ca să fac pregătire pentru olimpiadă, deşi mie numai la distracţia potenţială 
cu noii colegi îmi stătea gândul atunci. Participarea la olimpiade a însemnat foarte mult pentru 
pregătirea mea, m-a determinat să învăţ noţiuni care se predau numai începând cu facultatea, să 
citesc în plus faţă de manualele şcolare, şi nu în ultimul rând, mi-a oferit şansa să întâlnesc elevi 
din aceeaşi generaţie cu mine, din toată ţara, pasionaţi de ştiinţe în general, graţie taberelor de 
olimpici. Cu unii dintre ei am legat prietenii foarte strânse care durează încă, peste atâţia ani, 

NArcIs AvArvArI
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deşi suntem răspândiţi prin toată lumea.
Am atâtea amintiri frumoase despre profesorii şi anii petrecuţi la Racoviţă încât mi-

ar trebui un volum întreg probabil. Cum să nu-l amintesc aici pe domnul profesor Bozan de 
matematică, cu ce pasiune ne transmitea cunoştinţele, de pedepsele” pe care le aplica, de exem-
plu, exerciţii în plus pentru acasă, dar şi de emoţia cu care şi-a luat rămas bun de la noi atunci 
când a ieşit la pensie. Sau pe domnul profesor Talpalaru, pe care l-am avut doi ani la fizică, de la 
care tot timpul trebuia să te aştepţi la o ironie sau o glumă şi care a făcut ca mecanica şi termo-
dinamica să mi se pară uşoare. Sau „diriga”, doamna profesoară Trandafir, care avea grijă să ne 
„încarce” vacanţele cu lectură suplimentară, cărţi pe care le devoram şi graţie căreia sunt şi astăzi 
un fidel cititor de literatură. Ce lecţii de gramatică ne făcea doamna Trandafir, pentru mine erau 
o adevărată plăcere!

Vă mulţumesc încă o dată doamnelor şi domnilor profesori, foşti şi actuali, mulţumesc 
şi foştilor mei colegi, pe unii dintre ei reuşesc să-i mai văd cu ocazia venirilor mele în Iaşi şi sper 
să ne vedem cu bine cândva, foştii profesori şi foştii elevi din generaţia 1989.

 Anii la Colegiul Național „Emil Racoviţă” din Iași au fost 4 ani importanți pentru mine. 
 Liceul atragea elevi din tot orașul și a fost o imagine a lumii mai mari. Cu toate acestea, 
liceul a fost un mediu protejat de excesele de la sfârșitul anilor 80. De exemplu, ora de dirigenție, 
nominal dedicată discuției „realizărilor naționale”, a fost întotdeauna înlocuită cu cea de fizică, 
o ilustrare a îmbunătățirii educației care poate fi realizată de o persoană (dirigintele meu, Seryl 
Talpalaru), chiar și într-un sistem corupt și atotputernic.
 Subiectele de educație generală din învățământul din acea perioadă aveau manuale con-
trolate în detaliu de cenzură. Din acest motiv, educația generală în acea perioadă s-a făcut la 
Racovită prin exemplu, nu prin instrucție, prin coeziunea naturală a bunului simț în fața răutății 
și egoismului. Sper ca elevii colegiului să trăiască o experiență similară cu a mea din acest punct 
de vedere, chiar dacă din motive diferite. 

ŞErbAN sMADIcI 
Assistant Professor, Departamentul de fizică şi Astronomie,

 universitatea louisville, suA
Absolvent 1990

Anii de liceu



MONOGRAFIE - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”

162

 În cei peste douăzeci de ani de la terminarea liceului, am reușit să descifrez mesajele 
cu subînţeles transmise de acei oameni minunaţi din spatele catedrei, care mi-au dat cea mai 
importantă lecție ce m-a ajutat să devin ceea ce sunt astăzi. De altfel, cred că toți cei care am 
absolvit acest liceu am simțit, mai devreme sau mai târziu, că avem ceva special, sădit cu mare 
drag de dascălii noștri, în fiecare dintre noi, care ne ajută să ne găsim în timp, propriul nostru 
sâmbure: esenţa, care ne face să ne simțim deosebiți.
 Liceul Emil Racoviță de ieri, Colegiul Național „Emil Racoviță” de azi, a însemnat ado-
lescența mea, o carte plină de învățături și un roman de dragoste în același timp. Mă întorc cu 
emoție în timp, încercând să-mi amintesc ecoul numelui meu, strigat pentru ultima dată, pentru 
a ieși la tablă. Nu sunt pregătită nici azi pentru a rezolva chiar toate problemele cu multe necu-
noscute, din manualul Vieții, dar sunt pregătită să întâmpin fiecare obstacol, astfel încât să mă 
facă să devin tot mai puternică.
 Tocmai de aceea, pentru mine, Colegiul Național „Emil Racoviță” înseamnă cu adevărat 
excelenţă, iar filele cărții celor 8 ani petrecuți pe băncile acestei școli reprezintă manualul care a 
pus temelia omului care sunt azi și tot ceea ce voi fi mâine.
 Timpul nu va putea șterge niciodată amintiri, oameni dragi și nici imaginea locului în 
care m-am maturizat și am pășit să cuceresc lumea, cu cele mai importante teme învățate!

Sunt absolventă a LER promoţia 1991, fiind elevă a acestei şcoli şi în ciclul gimnazial 
şi în cel liceal. Au trecut mai mult de 2 decenii de la absolvire, însă unele lucruri rămân mereu 
în amintirea mea: prima zi când am păşit pragul şcolii, intrarea în clasă, banca unde am stat 
tot timpul cât am studiat la LER, prima oră de engleză cu dirigintele meu (regretatul Profesor 
Alexandru Vornicu). Din gimnaziu păstrez amintirile copilului în pragul adolescenţei: orele 
de după amiază când ieşeam de la clase seara, ghiozdanele încărcate de manuale, profesorii cu 
atitudine solemnă şi îmbrăcaţi elegant, colegii care încă mai păstrau obiceiul caragialesc de a 
anunţa venirea dirigintelui la clasă cu strigătul „Vine dirigul!”, verile cu orele de sport pe sta-

gAbrIElA grăDINArIu (sAsu)
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dionul şcolii, iernile cu tradiţionala bătaie cu bulgări de la intrarea pe poartă. Anii de liceu au 
însemnat perioada de cunoaştere şi autocunoaştere, pe care am parcurs-o împreună cu colegii, 
prin multe ore de studiu, fiind ghidaţi cu dăruire de profesorii noştri, care ne-au format atât ca 
elevi cât şi ca oameni. Înţeleg mai multe acum, fiind eu însămi cadru didactic, cu câtă dăruire şi 
competenţă au reuşit, în vremuri dificile uneori, să-şi facă datoria de dascăl şi să facă din acest 
liceu unul de prestigiu. Deseori, când sunt întrebată ce liceu am terminat, răspund cu mândrie 
„Liceul Racoviţă!”. Este o carte de vizită cu care mă mândresc.

La ceas aniversar transmit tuturor profesorilor acestui liceu, atât celor din generaţia mea, 
cât şi celor actuali un gând bun şi urarea „Vivat! Crescat! Floreat!”

 Am fost promoţia „L.E.R. 1991”, pragul liceului trecându-l pentru prima oară în 1983 
odată cu startul clasei a V-a. M-am identificat aşadar cu liceul meu cât de mult am putut, aceşti 
8 ani însemnând un capitol total aparte al vieţii mele.
  Îmi reamintesc ca astăzi, discuţiile părinţior mei atunci când îmi hotărau viitoarea soartă 
de elev: „Va merge la Racoviţă, nici nu ne gândim la altă variantă, toţi cei care au terminat acest 
liceu, au ajuns oameni...” Câtă dreptate au avut!... Eu în schimb, ascultam şi mă speriam de eti-
chetele puse de copii din generaţii apropiate, elevi ai şcolilor de cartier: „Racoviţă - Moscheea 
lui Agachi” cu referire directă la schimbul în „papuci de casă” ce se petrecea ritualic la intrarea 
în şcoală în perioada distinsului director cu „mână de fier” sau la interpretarea acronimului 
„L.E.R. – Liceul de Exterminare Rapidă”. Interesant, treaba cu “exterminarea rapidă” chiar fun-
cţiona, dar, paradoxal, în sensul bun al cuvântului: dacă în gimnaziu eram 5 clase „pestriţe” 
cu elevi de varii calibre intelectuale, după celebra „treapta I” (se întampla în 1987), s-a făcut o 
drastică triere şi cu aportul „stranierilor” veniţi, s-au format 4 clase de valoare net superioară. 
Şi de aici a început performanţa! Pentru că în acea perioadă, feriţi încă de multe din tentaţiile 
“post-decembrie 1989”, aveam un „job” clar al nostru, care (într-adevăr) ne umplea tot timpul: 
eram elevi la „Racoviţă”! 
 E firească întrebarea: De ce a fost (şi este) liceul Racoviţă unic? Nu prin construcţia sa 
sau prin amplasarea discretă pe vechea alee umbrită, deşi acestea îi dau un farmec aparte. Evi-
dent prin corpul său profesoral de mare excepţie! Ce şansă am avut să-i „prindem” pe aceşti 
dascăli şi „să sorbim” o parte din seva ştiinţei pe care cu generozitate ne-au oferit-o! Voi evoca 
în câteva cuvinte pe câţiva dintre distinşii profesori ai şcolii:
 Doamna Miluţa Calistru – prima dirigintă. Ne iubea ca pe proprii copii. Am învăţat lim-
ba franceză din pură plăcere, doamna profesoară nu ştia să ameninţe sau să constrangă pe cine-
va. Ne spunea: „Ca să vorbeşti bine franceza trebuie să gândeşti în franceză”. Aşa i-am descoperit 
pe Jack Prevert şi pe Antoine de Saint Exupery pe care-i voi purta în suflet pentru totdeauna!

lucIAN IstrătEscu
Inginer, Iaşi

 Absolvent 1991
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 Doamna Aneta Dăscălescu – diriginta anilor de liceu. „Eu nu vreau să mă fac de râs cu 
voi la bacalaureat”. Şi nu s-a întâmplat asta. Şi dacă azi ştiu exact unde să pun cratima sau cum 
se conjugă verbul „a crea” dumneaei i se datorează. Aşa îmi pot permite să râd de toţi agramaţii 
pe care-i întâlnesc, cei care n-au avut şansa mea în stăpânirea limbii române.
 Domnul Doru Turbatu – Profesorul total. Puţin îngândurat, lăsa uşor neglijent catalogul 
pe catedră şi deschidea servieta diplomat în care niciodată n-am înţeles cum încăpeau atâtea cu-
legeri. Apoi se uita în clasă, pe deasupra capetelor tuturor. Începea descărcarea de adrenalină în 
corpurile noastre. Stăteam în bănci ca în tranşee cu muşchii încordaţi până când domnul profe-
sor pronunţa numele ghinionistului. Şi toţi ceilalţi răsuflam uşuraţi. Pentru moment scăpasem... 
„Ceea ce ştiţi să faceţi, trebuie să faceţi foarte bine!” – câtă dreptate în vorbele sale! Aplicabilitate 
universală, deşi referirea iniţială era la tipuri de exerciţii. Şi mai târziu, în facultate, când un alt 
profesor, corifeu al matematicilor superioare, s-a uitat la mine uşor încruntat spunându-mi „Tu 
ştii oleacă de matematică”, i-am raspuns: „Am făcut cu domnul Turbatu!”
 Doamna Anca Cehan – Engleza pură. Cunoştea exact valoarea fiecăruia dintre noi şi ştia 
cu siguranţă când copiam compunerea de la altcineva. Fosta şefă de promoţie a liceului, aflată 
acum la catedră şi caracterizată printr-un spirit exigent, atât din punct de vedere al obiectului 
predat, cât şi al relaţiei profesor-elev. În clasa a XI-a, în urma unei glume făcute de un coleg (cu 
privire la ţinuta unei colege) şi a refuzului nostru de a-l denunţa pe impricinat, toţi băieţii din 
clasă am fost evacuaţi şi ora a continuat în linişte fără noi... Noi, în schimb, am avut interviu cu 
directorul liceului...
 Domnul Florin Anton – „Măi, să vă ferească Cel de Sus să nu ştiţi problema asta!”. Şi s-a 
întâmplat că de câteva ori, n-a mai venit Moş Crăciun din cauza notelor la fizică... Ce explicaţii 
concise şi ce rezolvări limpezi ale problemelor! Când am început acest obiect cu domnul pro-
fesor, pot spune cu mâna pe inimă că „eram paralel” cu respectiva ştiinţă. Când am terminat 
liceul, puteam să discut cam cu oricine pe teme de fizică şi teorie şi probleme. Întâi am învăţat 
de teamă. Apoi, teama s-a transformat în plăcere. Asta însemna să ai un profesor adevărat!
 Doamna Lizeta Siminiceanu – Fascinantă personalitate! Cu un elevat simt al umorului 
dar şi tăioasă atunci când situaţia o impunea. Multe „obiecte tehnice” am parcurs împreună în 
anii de liceu cu perioadele aferente de „practică”. „Măi, vă rup urechile” ne ameninţa dumneaei 
atunci cand noi baieţii, ne lăsam „duşi de val” cu glumele în timpul orei, în încercarea de a le 
impresiona pe fete.
 Doamna Viorica Pricop – Ducea orele de geografie într-o zonă de deosebit interes prin 
dezbaterile pe care ni le propunea şi prin modul în care ne ajuta să descoperim singuri diversi-
tatea naturii pornind de la referatele pe care le făceam. Nu era ora geografie de la care să nu aflu 
măcar un amănunt interesant, poate nu legat direct de materia predată, dar important pentru 
cultura noastră generală.
 Un pios omagiu profesorilor care ne-au părăsit, unii prematur, lăsându-ne o luminoasă 
amitire:
 Domnul Mircea Strugariu – A fost înainte de toate un patriot. I se umezeau ochii când 
evoca momente din istoria neamului nostru, n-am să uit niciodată asta. Profund regretabilă 
prematura sa pierdere.
 Doamna Aurelia Enache – O fire caldă şi calmă, a făcut din mine olimpic la biologie deşi 
eu nu-mi propusesem o astfel de performanţă. Îmi aduc aminte cu mare drag de evoluţia ramu-
rilor biologiei în anii de şcoală: botanică, apoi zoologie şi anatomie. Dumnezeu s-o odihnească!
 Doamna Rodica Buzdugan – Mi-a insuflat interesul pentru echipamentele industriale în 
cadrul orelor de Tehnologie Chimică, contribuind cu siguranţă la decizia mea de a mă îndrepta 
spre o viitoare carieră tehnică.



MONOGRAFIE - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”

165

 Domnul Viorel Murariu – regret şi acum faptul că l-am avut doar în clasa a XII-a profe-
sor. Cu siguranţă am fi avut cu toţii mult mai multe de aflat de la dumnealui. O întâlnire scurtă, 
dar intensă, aşa aş caracteriza timpul cât i-am fost discipol.
 E greu să te opreşti atunci când amintirile revin năvalnic din sertarele memoriei... Pot 
afirma fără falsa modestie că anii de liceu au fost cea mai marcantă etapă a vieţii mele. Nicio altă 
perioadă nu a atins intensitatea trăirilor din acei ani. Eram cu toţii idealişti, dornici să arătăm că 
putem muta munţii din loc... şi chiar aşa era... Datorez enorm dascălilor mei şi Liceului „Emil 
Racoviţă” care m-a format, făcându-mă să înteleg de timpuriu – şi acesta e meritul enorm, că 
„non scholae, sed vitae discimus”! 

 Cum să încep?

 După-amiază de septembrie, soare blând, treizeci şi şase aliniaţi de-a lungul peretelui clasei, în 
ordine crescătoare după centimetri, cei mai înalţi în băncile din spate, cei mai scunzi sau cu dioptrii în 
faţă, un băiat cu o fată de preferinţă! 

 Ce se aşteaptă de la noi, spre ce ne îndreptăm? Linişte. 

 Miros de petroxin de-a lungul holurilor mozaicate (mai există această netezime a cimentului 
cu praf de marmură şlefuit?), privirile curioase ale descoperirii reciproce, panourile cu fotografiile 
predecesorilor, laurii. Aproape două decenii (oooh, tinereţe!) ce se cer onorate? O călătorie în mările 
Sudului ce nu trebuie ratată. Un viitor strălucit.

 Loc secret cu cactuşi şi lămâi (în zonă temperată) unde am intrat prima dată ca în paradisul 
curţii bunicilor, unde reveneam apoi cu bucuria unui Huck (Finn) pe marginea fluviului, să descopăr 
minunea creşterii tăcute, miracolul vieţii.

 După-amiezile bine rânduite, ritmate de soneria stridentă, cu visare şi stilouri cu cerneală 
(pixurile a se evita). Curtea mereu deschisă şi gardurile de plasă, ruptă pe alocuri, ţigările abia disimulate 
de grupuri ce se amuzau de novicia noastră. Terenul de fotbal improvizat între două porţi de handbal. 
Aleile verzi, copacii şi umbra dintre blocurile cartierului cu nume evocând uitatul loc de osândă.

 Vocea melodioasă şi clară a părţilor de vorbire adoptându-ne ca „dragi”, uşoara iritare din vocea 
numerelor raţionale, apoi cea accentuată a şirurilor convergente. Vocea gravă şi privirea unui Panait 
Istrati fără ochelari articulând un „the” impecabil, vocea uşor nazală, capcană pentru spiritele noastre 
avide, declamând „din greaua negrei vecinicii” ca preludiu al unui ev antic. Vocea distinsă ce ni se adresa 
cu rafinatul „vous” în acele vremuri de tutuială a societăţii fără clase. Vocea cu „s” apăsat care prima dată 
ne-a vorbit de Newton, vocea domoală a molilor şi a vibrantului Armstrong. Vocea baritonală, dregându-

DrAgoŞ IoAN 
Institutul Național de statistică și 

studii Economice (INsEE), caen, franţa
Absolvent 1991

Începe cu începutul!



MONOGRAFIE - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”

166

şi glasul pentru a ne readuce la realitate după o escapadă în savana nesfîrşită, în selva imaginară. Vocea 
energică ce ne cerea să dăm maximum din plămâni, inimă, tendoane, în sala cu parchet ceruit. Şi, oh, 
cum să o uit, vocea cristalină şi copilăroasă ce ne invita să descoperim Flautul fermecat, să intrăm în 
adâncul unei fugi de Bach.

 Apoi alte şi alte voci, când serioase, când jucăuşe, când dojenitoare, severe sau consolatoare, 
niciodată violente. Şi vocile noastre, nediferenţiate la început, apoi tot mai distincte. Unele recunoscute 
chiar departe, foarte departe.

 Apoi diferite încercări, eforturi noi, lucruri mecanice şi salturi primejdioase în livezi cu meri, 
în lanuri de porumb la vreme de octombrie. Alte începuturi (de an) şi finaluri (de ciclu). Săli arhipline, 
dar fără chitara şi îndrăzneala începutului de deceniu, ci grele de ameninţări, cu griji din privire doar 
împărtăşite.

 O sumă de voci, un fel de a vedea lumea (atunci atât de simplu împărţită), o generaţie. 
Un joc de a imagina viitorul, cu noi ca protagonişti. Un mănunchi de ambiţii, o sumă de speranţe 
(oh, voi ce intraţi aici, lăsaţi…), o clipă a curajului şi multe altele, lungi, ale necurajului. O seamă 
de cuvinte, un îndreptar de coduri doar de noi cunoscute (aiurea!), le-am recunoaşte astăzi? 
 Le revăd toate acestea, neschimbate în închipuirea mea: săli, culoare, ferestre. Acele chipuri le 
revăd, acele voci le aud clar, împreună şi fiecare în parte. O comunitate a celor ce am trecut pe acolo. Pe 
aleile însorite, cu trandafiri vara şi crizanteme toamna, îngrijite de grădinari atenţi, cu înţelegere pentru 
lăstari şi poamele verzi.

 Belgica continuă pe mările Sudului, mai reală ca oricând.

 Dacă ne-am gândi la vârsta umană de 50 de ani, gândul ne-ar duce la o persoană care a 
trecut de prima tinereţe, însă dacă aruncăm o privire în clasele Liceului „Emil Racoviţă”, această 
unitate nu e deloc bătrână. Şcoala noastră e din ce în ce mai tânără, copiii, generaţii peste gen-
eraţii întinerind în fiecare an şcoala, iar la rândul lor, profesorii, împrumută din tinereţea lor. 
 Atmosfera unei asemenea sărbatori este pe cât de nostalgică, pe atât de veselă. 50 de ani 
înseamnă şi mult, şi putin: mult, dacă ne uităm în urmă la generaţiile de absolvenţi, puţin, dacă 
trăim momentul sărbătorii de astăzi, dacă ne uităm unii la alţii.
 Am sentimentul că mai ieri am plecat din acest liceu, cu care mă mândresc, mai ieri 
mă uitam pe geam să admir verdeaţa, mai ieri ieşeam pe uşa profesorilor ca să scăpăm iarna de 
bătutul cu bulgari, mai ieri „ne învoiam” de la ore şi plecam pe uşa din dos, sărind gardul, ca să 
facem ghiduşii.
 „Unii oameni sunt meniţi să stea în viaţa noastră pentru vecie, unii, însă, trec prin viaţa 
noastră doar ca să ne dea o lecţie.”

ANDA AbIculEsI
Avocat

Absolvent, 1994

Un gând, o amintire şi o bucurie la 50 de ani 
de la înfiinţarea Liceului „Emil Racoviţă” Iaşi
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 Cu această ocazie specială exprim recunoştinţa şi mulţumirea dumneavoastră dragi das-
căli ai „LER”, care timp de 8 ani m-aţi îndrumat, mi-aţi insuflat pasiunea de a răsfoi o carte şi 
aţi încercat să mă formaţi ca om. Mi-aţi dat lecţia de viaţă, lecţia de respect, demnitate, omenie, 
lecţia despre încredere în mine că pot da piept cu lumea şi cu tot ce oferă ea. Chiar dacă în anii 
trecuţi de la absolvire nu am mai primit note care să îmi califice mai mult sau mai puţin valoarea, 
respectul şi recunoştinţa celor din jurul meu o confirmă pe deplin.
 La mulţi ani prestigiosului meu liceu „Emil Racoviţă”!
         

 Momentul în care am intrat în clasa a 9-a la Colegiul Naţional „Emil Racoviță” a fost 
unul de maximă bucurie. Eram fericită că intrasem la unul dintre cele mai bune licee din Iași în 
vreme ce toate prietenele mele din acea vreme aleseseră licee mai puțin renumite.
 Bucuria nu a ținut mult. Pe parcursul anului mi-am dorit foarte tare să mă mut în altă 
parte. Mi-a fost foarte greu să mă acomodez..
 Prima mea nota în liceu a fost la matematică: un 4. Pentru un elev obișnuit doar cu note 
mari, un 4 e catastrofal. Mai ales la materia preferată. Îmi era foarte greu să mă ridic la nivelul la 
care se învăța în Racoviță, profesorii mi se păreau foarte exigenți și nu prea îndrăzneam să scot o 
vorba în clasă. Mi-era frică mereu să nu zic vreo prostie. Nu înțelegeam de ce aveam nevoie de 
ecuson, de ce începeam orele la 7:45 și nu la 8 ca restul lumii, de ce existau atâtea reguli și de ce 
trebuiau respectate. Dar n-am plecat. N-am renunțat.
 Astăzi, privind în urmă, îmi dau seama că mare parte din ce am învățat în viața mea, am 
învățat în cei 4 ani petrecuti la Racoviță. Acolo am învățat că un drum fără obstacole nu duce 
nicăieri, că nu tot ce e ușor și simplu e neapărat și bun, că trebuie să muncești ca să obții ce îți 
dorești, că trebuie să fii un luptător. Cei 4 ani au înseamnat anii care m-au format ca individ, 
oamenii de la care am învățat să fiu corectă, disciplinată și punctuală și experiențele de care îmi 
aduc mereu cu drag aminte.
 Acum locuiesc în București. Nu știu unde mă va duce viața mai departe, dar tot ce îmi 
doresc e ca și copiii mei să aibă parte de educația pe care am primit-o eu la Racoviță.
 Vreau să mulțumesc pe această cale domnilor profesori care mi-au fost modele în viață 
și vă doresc să transmiteți în continuare, cu aceeași pasiune, și altor generații de elevi bucuria lu-
crului bine făcut: doamnei diriginte Sechelea, domnului profesor Turbatu, doamnei profesoare 
Trandafir, domnului profesor Marcu, doamnei profesoare Hendreș, domnului profesor Burlec, 
doamnei profesoare Bohotineanu, doamnei profesoare Calabalic, doamnei profesoare Botezatu, 
doamnei profesoare Lesenciuc și tuturor celorlalți distinși profesori pe care i-am întâlnit chiar și 
doar pentru câteva lecții de-a lungul anilor.

sIMoNA crIstEA
service level Manager Expert, orange

Absolvent, 2007

Un drum fără obstacole nu duce nicăieri



MONOGRAFIE - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”

168

 A fi elev la un liceu de prestigiu, precum Colegiul Naţional „Emil Racoviță” a reprezentat 
pentru mine o continuă provocare. Atât dorinţa de a ma menţine la nivelul exigenţelor profe-
sorilor cât şi mândria de a face parte dintr-o instituţie de elită m-au însoţit mereu pe perioada 
celor patru ani de liceu. Pasiunea pentru ştiinţele reale a început încă din clasa a şaptea, cand 
am început studiul chimiei, disciplina la care am realizat performanţe la olimpiade şi concursuri 
şcolare, sub îndrumarea doamnei prof. Paula Gavrilescu. A studia în profunzime un domeniu 
atât de complex precum chimia presupune desigur, o bună pregătire şi la alte discipline reale 
precum matematica şi fizica. Am avut norocul să lucrez cu profesori de excepţie precum dl. prof. 
Cătălin Budeanu şi dl. prof. Florin Anton, la matematică, respectiv fizică. De asemenea, tot în 
liceu mi-am dezvoltat pasiunea pentru lectură şi muzică clasică, datorită nivelului academic rid-
icat şi dotării liceului cu o bibliotecă la standarde europene. În vederea pregătirii pentru olimpi-
adă, am avut oportunitatea să lucrez în laboratorul de chimie al colegiului care este de asemenea, 
dotat corespunzător. Cu toate că liceul reprezintă doar prima etapa în formarea mea ca special-
ist, consider că acestea constituie temelia carierei mele ştiinţifice. Rămân în urmă multe amin-
tiri, prietenii strânse şi desigur, rămâne eterna recunoştinţă faţă de mentorul meu, dna. prof. 
Paula Gavrilescu, datorită căreia am urmat această cale. Experienţa şi cunoştinţele acumulate 
în această perioadă au fost esenţiale pentru admiterea la facultate şi primii ani de studiu. Astfel, 
am urmat cursurile uneia dintre cele mai prestigioase universităţi din lume, Oxford University, 
specializându-mă pe chimie organică, pasiunea mea încă din clasa a zecea. În prezent, studiez în 
primul an de doctorat la Monash University, lucrând la un proiect în domeniul organocatalizei.

Opt ani. Opt ani de Racoviță înseamnă mult, deși în timpul liceului mărturisesc că nu 
aș fi spus asta. Mi se părea totul de o strictețe exagerată: nu puteai intra în școală fără ecuson 
sau fără uniformă, orice absență era strict monitorizată ș.a.. Mulți elevi din afară ziceau că e 
„închisoare” și față de alte licee era cu siguranță. Dar acum au trecut deja patru ani de când am 
absolvit liceul și am ajuns să spun cu mândrie faptul că sunt absolventă a Colegiului Național 
„Emil Racoviță” Iași.

ANDrEI uNgurEANu
Doctorand, Monash university (Australia)

Şef de promoţie 2008

ANA flAvIA burlEc 
studentă, farmacie

Şefă de promoţie, 2010

Liceul să fie veşnic renumit prin profesorii şi elevii săi
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Am absolvit liceul în 2010. Am urmat cursurile secției de Filologie în cadrul Colegiului, 
deși acum sunt studentă a Facultății de Farmacie din Iași. Se pare că de ce îți este frică nu scapi. 
Am avut totuși norocul că în anii liceului, având profesori exigenți și bine pregătiți profesional, 
am  învățat un lucru esențial: cum să învăț. Aceasta m-a ajutat să trec mai ușor peste minusurile 
pe care le aveam în primul an de facultate, ca una care mă axasem în timpul liceului pe științele 
umaniste, și ulterior am reușit să recuperez cu ușurință.

Încă din anii liceului am fost inițiată în acțiunile de voluntariat, participând la o serie de 
proiecte. Am avut șansa să particip și în programul Leonardo da Vinci, în clasa a X-a, moment în 
care am reușit să conștientizez că îmi doresc să mă autodepășesc, să realizez mai mult. Activita-
tea de voluntariat începută în timpul liceului, am continuat-o în anii facultății, activând constant 
în cadrul Societății Studenților Farmaciști Iași, al cărei președinte am fost aleasă. 

În timpul petrecut la Colegiul Național „Emil Racoviță” am făcut parte atât în gimnaziu, 
cât și în liceu, din clase cu elevi cu un potențial intelectual deosebit, mulți dintre ei remarcân-
du-se la concursurile și olimpiadele organizate. Îmi aduc aminte că atât la testarea națională, cât 
și la bacalaureat, câte patru elevi din clasa noastră au obținut nota maximă la aceste examene. 
Îmi aduc aminte cu plăcere de activitățile extracurriculare, de excursiile reușite (Sighișoara, Tuș-
nad, Păltiniș, Maramureș), dar și de sărbătorirea împreună cu părinții și o parte a profesorilor 
a sfârșitului de semestru, ieșiri la săniuș sau la iarbă verde. Toate acestea ne-au unit, legându-se 
prietenii, care pot dura uneori și-o viață. 

Îmi aduc aminte cu plăcere și de mulți profesori care au contribuit la formarea mea. Voi 
aminti doar o parte dintre aceștia: pe domnul profesor Minel Marcu, care prin cultura impre-
sionantă pe care o avea, reușea întotdeauna să contureze adevărate modele morale demne de 
urmat, precum și pe doamnele profesoare de română Manuela Coțofan și Mihaela Calabalic, 
care mi-au stârnit pasiunea pentru lectură și cunoaștere. O vie amintire am și despre doamna 
profesoară Mihaela Lesenciuc, care prin modul cald, apropriat de elevi, mi-a deschis orizontul 
spre cunoașterea geografică. 

Urez liceului un proaspăt început acum, odată cu sărbătorirea semicentenarului, și sper 
ca acesta să rămână veșnic vestit prin profesorii și elevii săi și prin atmosfera de seriozitate.

 Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” reprezintă pentru mine, mai presus de toate, locul în 
care m-am format. Aici am învăţat despre motivaţia de a avea întotdeauna succes şi despre am-
biţia de a fi printre cei mai buni. Liceul m-a ajutat să mă definesc pe mine ca persoană şi să îmi 
dau seama cine şi cum îmi doresc să fiu. De la profesorii extraordinar de pasionaţi de materia 
pe care o predau, la oamenii deosebiţi pe care i-am întâlnit, la resursele pe care şcoala le pune 
la dispoziţie din dragoste pentru elevii ei şi la momentele de emoţie şi succes pe care le-am trăit 
aici, când mă gândesc la „Racoviţă”, mă gândesc la a doua mea casă. 

ANA MArIA IstrAtE
studentă, universitatea stanford, suA

Şefă de promoţie 2012

Liceul „Emil Racoviţă” – o a doua casă
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 Aici am învăţat să îmi urmez pasiunile cu încredere, pentru că am găsit întotdeauna 
sprijinul necesar pentru a creşte atât academic, cât şi personal. Aici mi s-a conturat pasiunea 
pentru ştiinţele exacte, în special chimie, pasiune pe care am fost încurajată să mi-o dezvolt. 
Pasiunea vine din dorinţa de a şti, de a înţelege ce se întâmplă în jurul tău, de a nu te limita la 
nişte noţiuni dintr-un manual. Vine atunci când vrei să îţi găseşti singur propriile răspunsuri şi 
când îţi doreşti să ştii şi să înţelegi cât mai multe. Pasiunea pentru ştiinţe se poate naşte în multe 
moduri, ori într-o oră la şcoală, ori într-o pagină citită din curiozitate, acasă. Oricum ar fi, ea 
trebuie întreţinută pentru a se concretiza în rezultate frumoase, iar la Racoviţă există oameni 
deosebiţi care oferă acest suport, care îndrumă cu dragoste elevii pentru a deveni cea mai bună 
versiune a lor.

Pot spune că pasiunea mea pentru ştiinţe s-a concretizat în rezultate la olimpiade, dintre 
care cele mai importante sunt cele de la Olimpiada Internaţională de Chimie „D. I. Mende-
leev”, Olimpiada Internaţională de Ştiinţe ale Pământului şi Olimpiada Internaţională de Ştiinţe 
a Uniunii Europene. Am obţinut aceste premii aici, la Racoviţă şi am recunoştinţă pentru liceu 
şi pentru doamna profesoara de chimie Paula Gavrilescu pentru că am ajuns să am asemenea 
rezultate pe care nu ştiu dacă le-aş fi avut în altă parte, rezultate care m-au ajutat să ajung la una 
dintre cele mai bune facultăţi din lume.

Locul unde ne petrecem liceul ne defineşte, însă de multe ori realizăm asta abia după 
ceva timp de la absolvire, când vedem răsfrânse în noi valorile şcolii pe care am urmat-o şi lu-
crurile pe care le-am învăţat acolo. Din toate locurile posibile, nu m-aş putea gândi la altul mai 
bun unde aş fi vrut să îmi petrec 8 ani de zile, poate cei mai importanţi pentru definirea mea 
ca om, unde aş fi putut învăţa, creşte şi forma. Pot spune că „Racoviţă” mi-a conturat un traseu 
de om ce dă întotdeauna tot ce e mai bun din el, în tot ceea ce face şi pentru care nu există „nu 
pot”. Studentă acum la Stanford, pot spune că port cu mine valorile pe care le-am învăţat aici şi 
care continuă şi vor continua să mă definească. Nu ştiu ce îmi rezervă viaţa, însă ştiu că indifer-
ent unde voi ajunge, „Racoviţă” va rămâne întotdeauna pentru mine cel mai drag loc, mai mult 
decât o şcoală, o casă care a pus bazele fundaţiei mele ca om.

 

 Până nu demult, zâmbeam politicos ori de câte ori auzeam diferite persoane vorbind 
despre frumuseţea anilor de liceu. Ca mulţi colegi de-ai mei, aşteptam cu nerăbdare finalul 
liceului şi începutul unei noi experienţe: facultatea. Odată ajunsă la universitate, aici în Scoţia, 
am fost surprinsă de cât de reci sunt oamenii şi cât de dificil este să găseşti pe cineva asemeni 
ţie, dintr-un motiv simplu: nu ai multe ocazii să interacţionezi. În liceu, deseori ne plângeam de 
numărul de ore pe care le petreceam în clasă. Însă tocmai acele ore ne-au permis să ne apropiem 
foarte mult. Acum, ştiind că am terminat liceul ca şefă de promoţie, mă gândesc: nu a fost greu. 
Nici unul dintre noi nu era singur: eram „acea” clasă de filologie. În liceu ai parte de momente 
unice, alături de colegi şi profesori; eşti într-un colectiv care te încurajează şi îţi este alături, chiar 

lAvINIA gEorgEscu 
studentă, universitatea Dundee, scoția

Şefă de promoţie, 2013

Frumuseţea anilor de liceu
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dacă uneori zâmbeşti în spatele clasei. Acele momente rămân cu noi, împreună cu prietenii care 
sunt pe viaţă. 
 La Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” am avut experienţe diverse; mai plăcute sau mai 
puţin plăcute, însă pe toate mi le voi aminti cu drag. De ce? Pentru că acolo am trăit ceva „dis-
ponibil pentru o perioadă limitată”. Acum, acel timp a expirat şi îmi doresc mai mult ca nicio-
dată să mă întorc. Poate voi reveni într-o zi, într-o sală de clasă, şi voi asculta cu atenţie lecţia. Şi 
poate mă voi simţi din nou ca în liceu.

 De fiecare dată când mă gândesc la anii de liceu, la şcoala în care am învăţat timp de opt 
ani de zile, la profesorii care m-au format şi la colegii ce mai apoi mi-au devenit prieteni, nu 
pot să mă simt decât norocoasă că la momentul potrivit am făcut alegerea potrivită: Colegiul 
Naţional „Emil Racoviţă”. Astăzi nu pot şi nu vreau să îmi imaginez cum ar fi fost viaţa mea dacă 
nu aş fi fost eleva acestei şcoli.
 Pot spune cu mâna pe inimă, că liceul nostru nu este doar o şcoală cu elevi şi profesori 
minunaţi, ce au obţinut rezultate extraordinare, ci este în acelaşi timp un loc unde adevăratele 
valori sunt promovate, unde superficialitatea şi aparenţa sunt concepte complet străine, unde 
copiii învaţă să fie oameni în adevăratul sens al cuvântului. De-a lungul celor opt ani am cunos-
cut persoane minunate, de la care am avut foarte multe de învăţat, care m-au îndrumat,  m-au 
încurajat şi m-au ajutat să îmi descopăr drumul în viaţă. Acelor persoane le voi fi mereu profund 
recunoscătoare.
 Este într-adevăr o onoare şi o mare şansă să fii elev al Colegiului Naţional „Emil Ra-
coviţă”, al carui motto: „Mereu mai buni, cel puţin egali cu noi înşine” este o adevărată sursă de 
inspiraţie şi perseverenţă pentru toţi cei care au avut şi au privilegiul de a se numi racoviţişti.

MăDălINA PrutEANu
studentă, berlin school of Economics and laws

Absolvent 2013

„Racoviţist”
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 Oare ce înseamnă a fi absolventul unui colegiu de elită? Înseamnă sacrificiu sau, dimpo-
trivă, înseamnă reuşită şi împlinire profesională?
 Dar oare Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” poate fi considerat un „lagăr de exterminare 
rapidă” sau un spaţiu destinat excelenţei în educaţie şi a găzduirii viitorilor oameni de succes, 
actualilor performeri ai Iaşiului şi nu numai?
 Două perspective atât de divergente, un singur reper. Dacă pentru prima ipostază nu există 
nicio recunoaştere oficială, în sprijinul celei de-a doua, vin numeroasele diplome obţinute de ele-
vii merituoşi şi de dascălii competenţi şi care străjuiesc zidurile şcolii nostre de jumătate de secol. 
 Pentru mine, colegiul acesta a reprezentat evoluţie, competiţie, reuşită. Au fost patru ani 
de liceu inediţi din toate punctele de vedere şi de-a lungul cărora am visat, am sperat şi am iz-
bândit. Am înţeles importanţa educaţiei şi, mai târziu, am constatat că o societate se poate clădi 
şi înălţa prin valorile pe care şcoala însăşi le formează şi promovează, asta pentru că „Educaţia 
este mişcarea din întuneric spre lumină”. Şi astfel, îmi trec prin minte frânturi din mitul platonic 
al peşterii, în care mişcarea aceasta spre lumină, spre adevăr era un drum anevoios, iar numai 
înţeleptul ar fi putut înţelege întunericul peşterii, al societăţii bolnave de incultură şi prejudecăţi. 
Iată de ce este atât de importantă educaţia riguros formată nu doar pentru individ, dar pentru 
întreaga colectivitate. Mai mult decât atât, colegiul nostru nu înseamnă doar educaţie, dar şi o 
variată gamă de tot ceea ce ar putea captiva un copil cu o inteligenţă supramedie. Aici găsim 
elevi dedicaţi, talentaţi pe toate planurile, pasionaţi de artă, de muzică, de sport sau de lectură. 
Există programe şi activităţi cu toţi şi pentru toţi: de la programe de voluntariat, la proiecte de 
schimb cultural sau la cluburi de dezbateri şi exemplele pot continua. Tocmai diversitatea aceas-
ta fascinează şi alimentează curiozitatea elevilor care au optat pentru acest colegiu.
 De asemenea, aceşti patru ani m-au ajutat să descopăr oameni minunaţi, de-a dreptul 
extraordinari, care au ales să se remarce într-un mod special, să iasă din cotidian şi să schimbe, 
cât de puţin, lumea în care trăim. Pe aceşti oameni deosebiţi, i-am aflat printre proprii colegi 
de generaţie sau printre colegi din alţi ani de studiu, printre profesori sau printre oamenii de 
succes care ne-au călcat pragul şcolii. De la fiecare în parte, am învăţat câte ceva, iar entuziasmul 
debordant pe care mi l-au insuflat, mi-au călăuzit paşii, reuşind împlinirea ţelurilor profesionale 
până în prezent şi descoperind, într-un final, ceea ce îmi doresc cu adevărat de la viaţă. Dacă ar 
fi să aleg din nou, tot Colegiul „Emil Racoviţă” ar rămâne prima opţiune!

ArIANA-IoANA rusu
studentă

Șefă de promoție, 2014

Colegiul acesta a însemnat evoluție, competiție, reuşită
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Se vehiculează des la televizor şi în presă că școala nu pregătește tinerii pentru „viața 
adevărată”. Eu, ca o elevă optimistă şi încrezătoare, resping vehement această idee. Unde altun-
deva să învățăm mai bine cum va fi mai târziu în viață, decât în locul unde se află viitorii piloni 
ai societății de mâine: școala. Dintr-o mulțime pestriță, al cărei singur numitor comun este igno-
ranța, răsar câteva perechi de ochi inteligenți și pătrunzători. La fel ca în viață, acei ochi aparțin 
puținelor persoane care ne vor face să zâmbim de fiecare dată când ne vom gândi la ele.

Spre norocul meu, am reușit să cunosc mulți astfel de oameni în cei opt ani pe care i-am 
petrecut în școala noastră și am învățat cu ajutorul lor puțin mai mult decât matematică, științe 
sau limbi. Doamna dirigintă a încercat din răsputeri să ne lumineze puțin, să ne deschidă mint-
ea. La orele de engleză, ne povestea mereu mici capitole din istoria Angliei, despre evenimentele 
de actualitate din lume, despre viitorul nostru și cum va fi când vom termina liceul sau orice altă 
poveste, anecdotă sau opinie personală. Toată lumea asculta. Mereu ne spunea să nu mai fim 
ticăloși cu profesorii, ca să fie și dumnealor mai îngăduitori cu noi. O afirmație atât de simplă 
și de bun simț, şi totuși ne-a luat ani de zile să o înțelegem; să învățăm să-i respectăm pe cei din 
fața noastră, să respectăm munca și cunoașterea. 
 De când vin la școală, mi-am dorit să știu; orice. Am participat la olimpiade, am încercat 
să fiu cât mai implicată la orele de curs şi am luat parte în organizarea IașiMUN. De aici cunosc 
acea privire încurajatoare și plină de entuziasm, care m-a făcut mereu să îmi placă să învăț: pri-
virea unui profesor care este sigur că elevul din fața sa a înțeles exact ce i s-a explicat. Am încer-
cat dintotdeauna să produc acest sentiment plăcut profesorilor mei și sper că de câteva ori am 
și reușit, găsind fie soluția mai elegantă a unei probleme la matematică, cauzele unui eveniment 
istoric sau esența unui personaj literar.

Dacă vom ști să ne descurcăm în „viața adevărată” rămâne de văzut; dar dacă am știut 
să apreciem cu adevărat măcar o parte din ceea ce ne-a fost oferit si dacă am reușit, dincolo de 
invidie, răutate sau ipocrizie, să rămânem oameni, poate vom fi pilonii societății de mâine; o 
societate pestriță, mai puțin ignorantă și mai aproape de adevăratele valori umane.

cAMElIA DIAcoNu 
viitor Absolvent 2015

Anii de liceu
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Absolvenți. 
Traiectorii ale succesului
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Dan Stoica 

Absolvent 1969 

Conf. Univ. Dr., Facultatea de 
Litere „Alexandru Ioan Cuza”, 

Iaşi, Secţia de Jurnalism şi 
Ştiinţele Comunicării 

Dorin Mihai 

Absolvent 1969 

Istoric, Conf. Univ. Dr., 
Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi”, Iaşi 
 

Alexandru Stancu 

Absolvent 1972 

Prof. Univ. Dr., Facultatea de 
Fizică, Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza”, Iaşi 

 

Anca Cehan (Bârzu) 

Şef de promoţie 1972 

Prof. Univ. Dr., Departamentul de 
Lingvistică şi Lingvistică Aplicată, 

Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza”, Iaşi 

 

Doru Sabin Delion 

Şef de promoţie 1970 

Senior Research Scientist, 
Institutul Naţional de Fizică - 

Horia Hulubei, Prof. Univ. Asoc., 
Universitatea Bucureşti 

 

Rodica Ghiuru 

Absolvent 1967 

Prof. Univ. Dr., Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Grigore T. 
Popa”, Iaşi, disciplina Medicină 

Internă, Șef Clinica Medicală și de 
Geriatrie, Spitalul universitar CF, 

Iași  



MONOGRAFIE - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”

176

 

Cătălin Pricop 

Absolvent 1979 

Conf. Univ. Dr., Şeful disciplinei 
urologie, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Grigore T. 
Popa”, Iaşi 

 

Doina Azoicăi (Bejan) 

Absolvent 1979 

Prof. Univ. Dr., Decan, Facultatea 
de  Medicină, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Grigore T. 
Popa”, Iaşi 

Tania Hapurne (Sendrea) 

Absolvent 1979 

Conf. Dr. Ing., Decan, Facultatea 
de Arhitectură „G. M. 

Cantacuzino”, Iaşi 

Ileana Antohe (Istrate) 

Şef de promoţie 1980 

Conf. Univ. Dr., Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Grigore T. 

Popa”, Iaşi 

Eduard Antohie 

Absolvent1979 

Conf. Univ. Dr. Ing., Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi 

Gabriel Crumpei 

Absolvent 1979 

Medic psihiatru, Dr. în psihologie, 
Cadru didactic, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iași 
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Mihaela Cătălina Luca 
(Bîrca) 

Absolvent 1982 

 Conf. Univ. Dr., Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Grigore T. 

Popa”, Iaşi, Clinica Boli 
Infecţioase Iaşi 

Carmen Manciuc 

Absolvent 1980 

Şef lucrări Dr., Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Grigore T. 

Popa”, Iaşi, Director medical, 
Spitalul de Boli Infecţioase, Iaşi 

 

Călin Scripcaru 

Absolvent 1980 

Prof. Univ. Dr., Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Grigore T. 

Popa”, Iaşi 

Iulian Grădinaru 

Şef de promoţie 1980 

Dr. Inginer., Membru al 
Consiliului Tehnic - Cypress 
Semiconductors Corp (SUA) 

 

Monica Silvia Tatarciuc 
(Sechi) 

Absolvent 1980 

Prof. Univ. Dr., Prodecan, 
Facultatea de Medicină Dentară, 

Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi 
 

Dorin Neacşu 

Absolvent 1982 

Conf. Univ. Dr., Universitatea 
Tehnică "Gheorghe Asachi", Iaşi, 

Profesor Visiting Northeasten 
University, Boston, SUA 
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Marius Camciuc 

Absolvent 1983 

Cercetător, Laboratoarele Pierre 
Fabre, Saint Alban, Franța 

Dragoş Negru 

Absolvent 1982 

Prof. Dr., Radiologie şi imagistică 
medicală, Universitatea de 

Medicină și Farmacie ”Grigore T. 
Popa” Iaşi 

Anca Miron (Ghiniţă) 

Absolvent 1983 

Prof. Univ. Dr., Facultatea de 
Farmacie, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Grigore T. 
Popa”,  Iaşi 

 

Manuela Ciocoiu 
(Meleghea) 

Absolvent 1982 

Prof. Univ. Dr., Departamentul de 
Fiziopatologie, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Grigore T. 
Popa”, Iaşi 

 

 

Florin Manolache 

Absolvent 1982 

Dr. Fizician, Director Centrul de 
calcul ştiinţific, Mellon College of 
Science, Universitatea Carnegie 

Mellon, Pittsburgh, SUA 
 

Cristina Grigorescu 
(Pîslaru) 

Absolvent 1983 

Conf. Univ. Dr., Universitatea de 
Medicină şi Farmacie "Grigore T. 
Popa", Şef Clinica de Chirurgie 

Toracică 
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Virgil Stoica 

Absolvent 1983 

Conf. Univ. Dr., Director în cadrul 
departamentului de Ştiinţe 

Politice, Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza”, Iași 

 

 

Lucian Stoica 

Absolvent 1985 

Dr., Medic specialist chirurgie 
cardio-vasculară, Institutul de 

Boli Cardiovasculare, Iaşi 

 

Dragomir Șerban 

Şef de promoţie 1984 

Prof. Univ. Dr., Fiziologie, 
Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi 

Sorin Iftimi 

Absolvent 1984 

Cercetator, Doctor în Istorie, 
Complexul Muzeal Moldova 

 

Elena Rezuş (Boiculese) 

Absolvent 1985 

Şef lucrari. Dr., Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Grigore T. 

Popa”, Iaşi, Șef clinica de 
Reumatologie, Spitalul de 

Recuperare 
 

Egidia Miftode (Pantiru) 

Absolvent 1984 

 Conf. Univ. Dr., Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Grigore T. 
Popa”, Iaşi, Șef de secţie, Spitalul 

clinic de Boli Infecţioase, Iaşi 
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Ivona Vasile Pandrea 

Absolvent 1986 

Prof. Dr., Departamentul de 
Patologie, 

Universitatea Pittsburgh, SUA 
 

Cristinel Ştefănescu 

Absolvent 1986 

Prof. Univ. Dr. Psihiatrie, 
Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi 
 

Bogdan Ciobanu 

Absolvent 1986 

Conferenţiar Dr. Ing., 
Departamentul de Mecanica 

fluidelor, Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi”, Iaşi 

 

Demetra Socolov (Stratan) 

Şef de promoţie 1986 

Conf. Univ. Dr. obstetrică-
ginecologie, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Grigore T. 
Popa”, Iaşi 

 

Răzvan Vladimir Socolov 

Absolvent 1985 

Conf. Univ. Dr. obstetrică-
ginecologie, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Grigore T. 
Popa”, Iaşi 

 

Lavinia Ferariu (Tircob) 

Absolvent 1986 

Conf. Dr. Ing., Facultatea de 
Automatică şi Calculatoare, 

Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi”, Iaşi 
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Gabriel Oniscu 

Şef de promoţie 1987 

Prof. Dr., Consultant chirurgie 
transplant, „The University of 

Edinburgh” 

Cezar Caluschi 
 

Absolvent 1986 
 

Manager general „Oameni şi 
companii” 

 

Irina Volf (Moron) 

Absolvent 1986 

Conf. Univ. Dr. Ing., 
Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi”, Iaşi 
 

Cătălina Daniela Stan 
(Blănaru) 

Absolvent 1987 

Conf. Univ. Dr., Facultatea de 
Farmacie, Institutul de Medicină 
şi Farmacie „Grigore T. Popa”, 

Iaşi 
 

Anca Mihaela Vitalariu 

Absolvent 1987 

Conf. Univ. Dr., 
Facultatea de Medicină Dentară, 

Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Grigore T. Popa", Iaşi 

Cristina Ghiciu 

Absolvent 1987 

Şef lucrări Dr., Universitatea de 
Medicină şi Farmacie ”Grigore T. 

Popa”, Iaşi 
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Daniela Papaghiuc 
(Căpăţână) 

Şef de promoţie 1989 

Conf. Univ. Dr., Universite de Pau 
et des Pays de l'Adour, Franţa 

Narcis Avarvari 

Absolvent 1989 

Director Centrul Național de 
Cercetare Științifică  din Franța 
(CNRS) în cadrul Laboratorului 
MOLTECH-Anjou, Universitatea 
din Angers; Profesor asociat la 

Ecole Polytehnique, Paris 
 

Daniel Irimia 

Absolvent 1989 

Profesor  de chirurgie, 
„Massachusetts General 

Hospital”, „Harvard Medical 
School”, „Shriners Hospitals for 

Children”, Boston 

Dan Doboş 

Absolvent 1989 

Jurnalist şi scriitor. Director 
Biblioteca Judeţeană „Gheorghe 

Asachi”, Iaşi 

Dan Mazilu 

Absolvent 1990 

Associate Professor, Washington 
and Lee University, Lexington - 

Virginia, SUA 

Adrian Costin 

Şef de promoţie 1990 

Dr., Medic anestezist, Sedalia, 
Missouri, SUA 
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Daniela Nane 

Absolvent 1990 

Actriţă renumită, câştigătoare a 
trei premii Uniter, Câştigătoarea 

concursului „Miss România”, 
1991 

Radu Caşcaval 

Absolvent 1990 

Prof. Asoc. Matematică, 
University of Colorado at 

„Colorado Springs” Director la 
MathOnline Program la UCCS 

 

Adriana Manolică 
(Bălăşanu) 

Absolvent 1990 

Conf. Univ. Dr. Marketing - FEAA 
Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza”, Iași 
 

Serban Smadici 

Absolvent 1990 

Assistant Professor, 
Departamentul de Fizică şi 
Astronomie, Universitatea 

Louisville, SUA 

 

Alexandru Dasu 

Absolvent 1990 
 

Doctor Docent, Associate 
Professor, University Hospital 

Linkoping, Asociat la Stockholm 
University & Institute Karolinska 

 

Laura Elena Răileanu 

Absolvent 1991 

Prof. Univ. Dr., Universitatea de 
Ştiinţe Aplicate din Vestul Elveţiei, 

Yverdon les Bains, Elveţia 
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Bogdan Florea 

Şef de promoţie 1991 

Absolvent doctorat Oxford; 
Cercetător la Citadel LLC, 

Greater New York City Area 

Eliza Graţiela Popa 

Absolvent 1991 

Conf. Univ. Dr., Facultatea de 
Farmacie, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Grigore T. 
Popa”, Iaşi 

Emanuela Ilie (Huţul) 

Şef de promoţie 1995 

Conf. Univ. Dr., Catedra de 
Literatură Română, Facultatea de 
Litere, Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza”, Iaşi, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România 

 

 

Marius Alexa 

 Absolvent 1996 

Om de afaceri, Economist, CEO 
Arhipelago 

Oana Turcu 

Absolvent 1993 

Prezentatoare de televiziune, om 
de afaceri. Manager, Ardes 

Cosmetici-România 
 

Marius Beceanu 

Şef de promoţie 1999 

Matematician, Prof. Dr., Rutgers 
State University, New Jersy, SUA 

 
 

…şi mulţi 
alţii! 
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Roxana Condurache 

Absolvent 2007 

Actriţă cunoscută peste hotare, 
nominalizată la premiul „Genie” 
pentru „Cea mai bună actriţă” în 

rol secundar 

Alexandru Archip 

Absolvent 2000 

Şef lucrări, Prodecan, Facultatea 
de Automatică şi Calculatoare, 

Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi”, Iaşi 

 

 
 

…şi mulţi 
alţii! 
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Personalități ale știintei și culturii
despre Colegiul Național „Emil Racoviță”
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 Cunosc destul de bine Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași – prin elevii săi talen-
tați, participanți la olimpiadele naționale și internaționale de Chimie, și prin profesorii excepți-
onali, pe care i-am întâlnit de-a lungul anilor în Comisia Centrala a Olimpiadei de Chimie. Cred 
că la originea prestigiului de care se bucura acum Colegiul „Racoviță” în Chimia românească se 
afla doua nume: Profesoara Natalia Baltă și elevul de atunci (clasa a XII-a, 1989), cercetătorul de 
succes de azi, Narcis Avarvari. Fiecare a constituit un model, unul pentru pleiada de profesori de 
Chimie ai liceului, celălalt pentru generațiile de elevi care i-au urmat. 

În primăvara anului 2014, am petrecut o săptămână în acest liceu, ales ca loc de 
desfășurare a Olimpiadei. Știu că atunci m-am gândit mult la un lucru: ce a făcut ca, într-un oraș 
cu licee vechi de mai bine de o sută de ani, cu tradiție și faimă bine consolidate în timp, un liceu 
cu mult mai tânăr să strălucească, la nivel național, cu aceeași forță? Explicația nu poate consta 
decât în calitatea profesorilor, șlefuită prin interacțiunea cu elevi foarte buni. Nu știu cum arătau 
sălile de clasa si laboratoarele în trecut. Știu însă ca acum respectul pentru actul educațional 
la „Racoviță” se simte și din aspectul impecabil al spațiilor de învățământ. Cred că este o mare 
bucurie să fii elev sau profesor aici! 

Urez Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași o tinerețe veșnică si viguroasă în În-
vățământul Românesc!

În anul școlar 1970-1971, conducerea Liceului „Emil Racoviţă”, director fiind, atunci, 
profesorul Ioan Agachi a deschis, cu generozitate și receptivitate, ușa cercetării pedagogice ex-
perimentale. A fost urmat în hotărârea sa de un colectiv didactic valoros care s-a angajat cu 
competență în investigarea fenomelor și realităților școlare pe baze experimentale în vederea 
dezvoltării și îmbogățirii teoriei și practicii pedagogice.

Prima cercetare de amploare a avut în vedere tehnologia didactică în treapta a doua a 
liceului. Aceasta a fost desfășurată pe durata a trei ani școlari (1970-1973) la trei clase liceale, 
diversificarea formelor de organizare a procesului de instruire, reevaluarea metodelor didactice 
tradiționale, precum și experimentarea și validarea unor forme și metode impuse de exigențele 

tradiție și faimă bine consolidate

Acad. Marius Andruh, 
Profesor la Universitatea din București

o colaborare fructuoasă

Cercet. prof. dr. Pelaghia Popescu
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învățământului postliceal și de cele ale educației permanente. Rezultatele acestui experiment 
și-au găsit locul în lucrarea „Înnoirea tehnologiei didactice în treapta a doua a liceului”, care a 
apărut la Editura didactică și pedagogică, București, 1974.

Această cercetare a demonstrat că în treapta a doua a liceului se pot organiza lecții-prele-
gere, lecții seminar, lecții de laborator, lecții practice cu o durată variind între o oră și două ore. 
S-a constatat că elevii câștigă mai mult pe planul formației lor intelectuale și comportamentale 
în lecția cu durată de două ore decât în lecția de o oră, în care are loc ascultarea și notarea ele-
vilor, cât și explicarea noilor cunoștințe. Au fost determinate totodată particularitățile prelegerii 
și seminarului în învățământul liceal precum și modalitățile de evaluare a progresului școlar al 
elevilor. Absolvenții claselor experimentale care și-au continuat studiile în învățământul superi-
or s-au adaptat rapid la specificul didacticii universitare, remarcându-se ca persoane înzestrate 
cu deprinderi și abilități de instruire adecvate statutului de student.

Rezultatele cercetărilor experimentale întreprinse în acest liceu, exprimate în date și 
generalizări cu caracter didactic, pot constitui direcții și modalități de activitate atât în clasele 
V-VIII, cât și în cele liceale. 

Acceptând cu prudență să colaboreze la experimentele întreprinse, cadrele didactice re-
spective au lucrat cu seriozitate și competență, îndoindu-se uneori de rezultatele obținute, ca 
orice cercetător, reluând și cizelând ceea ce părea neconcludent. Durata experimentului a per-
mis reluarea și reverificarea unor ipoteze, rezultate, concluzii. Profesorii experimentatori s-au 
convis, cu această ocazie că „dilema hamletiană a pedagogiei sau, mai precis, a didacticii” este 
„nu ce învață, ci cum învață” elevii (Jean Piaget). Ori, experimentele noastre au încercat să dea 
un răspuns întrebării cum trebuie să învețe elevii pentru a avea succes în opera de instruire și 
autoinstruire căci, așa după cum spune Nicolae Iorga, „Școala cea mai bună e aceea în care înveți 
înainte de toate a învăța”.

Aduc și pe această cale mulțumirile mele cadrelor didactice de la Liceul „Emil Racoviță” 
care au participat cu devotament la cercetările experimentale întreprinse, urându-le totodată 
succese în activitatea lor viitoare.

Preluat din Liceul „Emil Racoviță”. File de monografie, 1964-1994, Iași 1994, p. 52-53

Profilul pedagogic al secției de chimie de la Facultatea de Tehnologie Chimică a Insti-
tutului Politehnic „Gh. Asachi” din Iași impune desfășurarea unei activități practice în școlile 
municipiului nostru.

Facultatea noastră a găsit, în instruirea multor generații de studenți și testarea lor ca 
viitori profesori, un real sprijin în activitatea desfășurată în fiecare semestru prin generozitatea 
cadrelor didactice de la Liceul „Emil Racoviță”. Având și profil de chimie, Liceul „Emil Ra-
coviță” a fost atenția comisiei metodice de la facultatea noastră condusă cu multă competență și 

Practica pedagogică a studenților chimiști
la liceul „Emil racoviță”

Prof. dr. Alexandru Cașcaval
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profesionalism de regretata metodiciană conf. dr. Ortansa Petrovanu, căreia-i aducem un pios 
omagiu cu această ocazie deoarece a înlesnit „ucenicia” noastră la școala de mare prestigiu care 
este liceul aniversat, „Emil Racoviță”.

În cadrul procesului didactic, obiectul chimie începe a fi studiat în clasa a VII-a, când 
elevii au atins deja o treaptă corespunzătoare pentru înțelegerea și stăpânirea unor noțiuni de 
matematică, fizică, strict necesare acumulării unor noi legi privind dezvoltarea naturii; până în 
clasa a XII-a elevii urmează să stăpânească gradat cunoașterea lumii reale, obiective, învățând 
un nou limbaj, cel chimic, de reprezentare abstractă (prin simboluri și formule) a realității 
obiective.

Măiestria pedagogică, talentul profesorilor care ne-au îndrumat și ne îndrumă activi-
tatea practică a studenților în cadrul Liceului „Emil Racoviță” au permis și permit studenților 
să nu mai fie ”figuranți” la formarea și consolidarea conceptelor de natură abstractă cu care se 
întâlnesc elevii în cadrul chimiei.

Am pregătit studenții noștri la disciplinele pedagogice în ideea că atunci când primesc 
catologul unei clase, primesc și titlul de profesor, nu de profesor practicant. Sperăm că, de-a 
lungul anilor, nu am perturbat procesul de învățământ din liceu, ci am venit cu elanul tinereții 
la experimentata vocație de profesor a colegilor de specialitate din liceu. Încercările noastre de 
a realiza o punte de legătură între tinerii studenți și elevii liceului s-au materializat în anii ce au 
trecut prin inițierea pe plan municipal a dialogului „Elevii întrebă, studenții răspund” care s-a 
bucurat de interes reciproc. Am putea cita o serie de teme ca: „Necesitatea introducerii unor 
noțiuni noi în chimie”, „Izomeria și izomerizarea în chimia organică”.

Considerăm că Liceul „Emil Racoviță” reprezintă una din școlile de prestigiu național și 
că alegerea sa ca loc de practică pedagogică a studenților chimiști este fericită, fiind de un real 
folos formării viitorilor profesori.

Din partea colectivului de metodicieni ai Facultății de Tehnologie Chimică a Institului 
Politehnic Iași felicităm liceul aflat la a 50-a aniversare și dorim ca în viitor să fie același cadru 
excelent de pregătire a profesorilor de chimie pe care facultatea noastră îi formează.

Preluat din Liceul „Emil Racoviță”. File de monografie, 1964-1994, Iași 1994, p. 54-55

   Datorită încadrării tânărului liceu „Emil Racoviță” cu profesori de înaltă ținută și cu 
pasiune pentru muncă didactică, nici nu se împliniseră zece ani de la înfiinţarea sa, când a fost 
luat drept bază a cercetării de către centrul de științe sociale din Iași (care pe vremea aceea era 
subordonat Academiei de Științe Sociale și Politice, acum aparținând Univ. „Al. I. Cuza”). Într-
adevăr, în 1970 au început studii cu caracter experimental privind resursele educative ale activ-
ităților didactice pe grupe, metoda utilizată de mai multă vreme în alte țări. A fost o investigație 
amplă, la care, împreună cu mine și sub directa mea conducere, au lucrat cercetătorii: M. Hai-

colaborarea liceului „Emil racoviță” 
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vas, I. Ion, D. Mihai și Ana Stoica. Ea a implicat o strânsă colaborare cu profesorii de la diferite 
discipline și anume: G. Dascălu, O. Grădinaru, Natalia Lovinescu, Elena Meleghea, V. Mitrofan. 
Aceștia au depus o intensă muncă de pregătire a lecțiilor ce conțineau muncă pe grupe, în cons-
ens cu propunerile cercetătorilor. Timp de doi ani au fost comparate două clase, de același nivel, 
în care la una s-a utilizat frecvent metoda amintită, iar la cealaltă s-au practicat numai metode 
frontale. S-au obținut rezultate concludente: la majoritatea disciplinelor, datorită activităților pe 
grupe s-au obținut medii școlare superioare în clasa experimentală. În plus, s-a putut observa o 
creștere a coeziunii acestei clase, mai rare conflicte între elevi și mai multe prietenii (consolidate 
între cei care au colaborat frecvent în timpul lecțiilor). Constatările au fost publicate în cartea: 
„Încercări de înnoire a tehnologiei didactice”, editată de liceu, în mai multe articole din Revista 
de pedagogie, cât și în volumul „Creativitatea elevilor” (autor cercet. Ana Stoica). Am intențion-
at să tipărim o lucrare mai amplă pe temă studiată, dar a trebuit să renunțăm, întrucât experi-
mentul a dovedit că utilizarea curentă a unor activități pe grupe în clasă presupune modificări 
substanțiale ale programelor, în sensul despovorarii lor. Desigur metoda a mai fost folosită un-
eori de profesorii școlii, dar ea se va putea încetățeni numai atunci când se va efectua o revizuire 
a programelor de învățământ.
 În anii următori cercet. Ana Stoica a întreprins în liceu studii referitoare la educarea 
creativității, inițiind chiar cursuri de creativitate cu elevii. Împreună cu cercet. Mariana Caluschi 
am efectuat studii psihologice de durată în rândul elevilor (1977-1985), vizând o cunoaștere a 
modului de utilizare al timpului liber, al intereselor și al motivației. Pe această bază (combinată 
cu investigații efectuate și la Liceul Energetic) a putut fi publicată cartea „Adolescentul și timpul 
său liber” (1985), care s-a bucurat de o bună primire în rândul cititorilor.
 Apoi în anii 1986-1987, ne-am concentrat atenția asupra elevilor care ridică probleme (lu-
crare efectuată împreună cu conf.dr.T. Rudica). În relație cu această temă am avut puțin de lucru 
cu liceu nr.5, întrucât am găsit rare asemenea cazuri. De altfel, un elev codaș în acest liceu ar fi fost, 
probabil, fruntaș în liceele „cu selecție negativă” asupra căruia ne-am fixat atenția. În acei ani, doar 
unul-doi elevi repetenți aici, puteau fi comparați cu numeroasele cazuri găsite în celelalte școli. 
Toate aceste ultime cercetări au implicat colaborarea majorității profesorilor, care ne furnizau 
date privind comportarea elevilor, referitoare la situația lor familială, la încercările de a corecta 
pe acei cu abateri de la disciplină, date ce au constituit un prețios izvor de competente observații.  
  În prezent cercetătorii continuă să colaboreze cu profesori ai liceului în legătură cu o prob-
lemă sau alta a muncii de educație, elaborând articole ce pot fi citite în paginile Revistei de pedagogie. 
 Efectuând numeroase observații și examinări în cadrul liceului „Emil Racoviță”, paralel 
cu cele realizate în alte licee am putut face o serie de comparații. De pildă, în acest liceu majori-
tatea elevilor învață zilnic patru-cinci ore, pe când în liceele industriale, pe care le-am cunoscut, 
ei afirmă că studiază două-trei ore pe zi, dar în fapt nu depășesc două ore, iar unii învață și mai 
puțin. De-a lungul anilor această diferență se acumulează și devine foarte mare: apar cu totul 
alte posibilități de exprimare și de gândire (la care contribuie desigur și activitățile din clasă). 
 Apoi, în alte cazuri există o specializare a școlilor spre matematică- fizică, în dauna 
pregătirii la alte obiecte, pe când Liceul „Racoviță”, pe lângă pregătirea specială la chimie și biol-
ogie, a format elevii și la fizică și matematică - dovadă premiile obținute la olimpiadele respec-
tive, pe plan național, dar și internațional. În plus, nici la celalte discipline: română, filozofie, 
istorie, limbi străine etc. exigența nu e deloc scăzută. 
 Cea mai concludentă comparație este pentru mine cea dintre Liceul „Emil Racoviță” și 
Colegiul Național „Sf. Sava” din București, unde am fost elev între anii 1938-1943. Acest liceu 
era cosiderat școală de elită, fiind urmaș al uneia din primele așezări școlare din București: 
Academia Domnească de la Sf. Sava (înfiinţată în 1694, din inițiativa lui Constantin Brâncov-
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eanu). De asemenea, era considerat Liceul prințului moștenitor Mihai- care, de fapt, frecventa 
o clasă specială în alt local, unde predau însă mai mulți profesori de ai noștri. Ca urmare, pen-
tru a fi încadrat ca profesor la „Sf. Sava” trebuia să fi obținut o medie mare la capacitate. Iar 
în ce privește elevii: nu puteai intră în clasa a întâia (azi ar fi a cincea), dacă în lucrarea scrisă 
de admitere făceai o greșeală de ortografie; chiar și modul de a pune o virgulă era sancționat.  
 Ori, stând de vorba cu elevii și profesorii Liceului „Emil Racoviță” am regăsit, cu plăcere, 
atmosferă, nivelul de exigență și cultură existent la liceul copilăriei mele.
 Din alte puncte de vedere comparația cu acel liceu este în defavoarea lui, niciodată n-am 
fost în clasă mai puțin de cincizeci de școlari, așa încât doar când un profesor ne preda mai mulți 
ani la rând ajungea să ne cunoască; dotarea școlii cu laboratoare, aparatură, colecții, planșe era 
mult mai săracă; elevii plăteau o taxă cam de trei-patru mii de lei (într-o vreme în care leul avea 
o putere de cumpărare ceva mai mare decât azi) - e drept însă că existau și o serie de bursieri; 
manualele erau scumpe, iar unii profesori ne obligau să cumpărăm în plus tot felul de cărți 
didactice (tipărite de ei), în fine, în rare cazuri exista o apropiere între elevi și profesori, unii 
instituiau o adevărată teroare, mai se găseau și câțiva care nu ezitau să pălmuiască răsunător 
un școlar necuviincios- ceea ce nu putea avea efecte prea educative. Încât astăzi Liceul „Emil 
Racoviță” a preluat elementele pozitive ale unor licee cu tradiție în trecut, dar reprezintă un net 
progres față de el, utilizând avantajele democratizării și punând în practică concepțiile peda-
gogilor umaniști.
 Având în vedere rezultatele și prestigiul obținut de acest liceu, el a devenit în scurt timp 
și o bază pentru practică pedagogică a studenților de la diferite specialități: fizică, matemat-
ică, biologie, chimie, română, filozofie, istorie, limba franceză ș.a.m.d. Personal am condus mai 
mulți ani grupe de studenți ce efectuau practică la profesorul M. Marcu. Cu toții am avut sat-
isfacția să asistăm la un model original de predare care pregătește elevii din clasele terminale 
pentru seminariile din facultate.
 Totodată, eu, ca profesor de psihologie, cu bucurie am observat cum profesorul de filo-
sofie căuta să umple, măcar parțial, lacuna existentă în pregătirea elevilor (care nu prevede în 
planul de învățământ psihologia), organizând în cadrul cercului de filosofie discuția unor lucrări 
din acest domeniu. 
  Un singur dezavantaj îl are practica pedagogică la Liceul „Emil Racoviță”, studenții, 
după absolvire, fiind de obicei repartizați în mediul rural, nu vor avea prilejul să întâlnească 
mulți elevi având nivelul cultural întâlnit aici. Sperăm însă că, trecând anii, tot mai multe școli 
vor putea să ridice predarea la un înalt nivel de exigență, pentru că scopul democrației, este toc-
mai ridicarea maselor la nivelul marii culturi progresiste.
 Sunt convins că Liceul de științe ale naturii „Emil Racoviță” va continua să constituie un 
model de muncă instructiv - educativă, reper de exigență pentru foștii săi elevi și pentru stu-
denții care și-au însușit aici primele cunoștințe privind arta predării și a educației. 

Preluat din Liceul „Emil Racoviță”. File de monografie, 1964-1994, Iași 1994, p. 39-42
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 Liceul de științe ale naturii „Emil Racoviță” este o creație a ultimilor 25 de ani, prin ur-
mare nu beneficiază de o bogată tradiție și nu dispune de un renume făurit de înaintași. Am fost 
surprins de calitatea instrucției și educației reflectată în buna pregătire a elevilor. Mi-au făcut o 
deosebită impresie ținuta, sobrietatea cadrelor didactice cu care am venit în contact, competența 
și devotamentul conducerii școlii. Studiind mai atent factorii care au generat bunul renume al 
acestei școli, am ajuns la câteva concluzii, folositoare cred, pentru organele de decizie, atât locale 
cât și centrale: climatul sănătos, corpul profesoral, strădaniile pentru îmbogățirea permanentă a 
zestrei liceului, ordinea, bunul-simț și întreținerea corespunzătoare a locului.
 Doresc să adresez colegilor de la Liceul de Științe ale naturii „Emil Racoviță”, sincere 
felicitări pentru rezultatele pe care le obțin, urări de succes în atingerea obiectivelor de progres 
continuu al școlii, apreciind că strădaniile lor constituie un exemplu în orașul nostru.

Preluat din Liceul „Emil Racoviță”. File de monografie, 1964-1994, Iași 1994, p. 28-30

 Dacă evoc o activitate semnificativă din viața mea de elev, o fac pentru a pune în lu-
mină o caracteristică valoroasă a vieții instituționale a Liceului „Emil Racoviță”. Referindu-mă 
la acest liceu, trebuie să menționez că am prețuit așa cum se cuvine, nu numai performanțele 
sale remarcabile și constante, ci și faptul că într-un timp scurt, chiar foarte scurt, el a dobândit 
un prestigiu, creându-și un stil propriu de activitate și asigurând proceselor de învățare o at-
mosferă favorabilă. El a făcut și face o demonstrație care este valabilă pentru orice instituție de 
învățământ preuniversitar: învățarea nu poate fi eficientă, decât acolo unde contextul cultural-
etic este stimulativ. Meritul întreținerii interesului pentru valorile culturale revin, fără îndoială, 
atât celor care de-a lungul a 30 de ani de existență, s-au aflat sau se află la conducerea școlii, cât 
și profesorilor, elevilor și părinților. Găsesc potrivit să-mi exprim speranța că și în viitor, liceul 
„Emil Racoviță” va ști să aplice principiul potrivit căruia o școală bună nu este doar un loc unde 
se învață o știință sau alta, ci o cupolă unde se realizeaza sinteza și simbioza între umanism și 
științe exacte, unde se formează inteligențe și caractere, unde se polarizează energiile în lumina 
unor proiecte de viață valoroase.

Preluat din Liceul „Emil Racoviță”. File de monografie, 1964-1994, Iași 1994, p. 31-35
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 30 de ani nu reprezintă mult în viața unei instituții de învățământ mediu, dar aniversar-
ea capătă semnificații deosebite când este vorba de o școală de prestigiu, cum este Liceul „Emil 
Racoviță”. În decursul anilor, m-am putut convinge de pregătirea temeinică a absolvenților aces-
tui liceu, din care, o parte însemnată, au fost sau sunt studenți ai Universității de Medicină și 
Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași. Îmi face plăcere să amintesc, în acest sens, că de-a lungul anilor, 
printre primii studenți admiși s-au remarcat, deseori, absolvenți ai liceului. Aceasta probează 
calitatea muncii de instrucție și educație care se realizează în această școală.

Preluat din Liceul „Emil Racoviță”. File de monografie, 1964-1994, Iași 1994, p. 35-38

 Un sfert de veac în existența unei școli reprezintă și puțin și mult: puțin, în comparație 
cu alte școli ieșene care și-au sărbătorit de mult centerarul, mult, dacă ne raportăm la realizările 
de prestigiu pe care le înregistrează în prezent. Înființarea Liceului „Emil Racoviță”, cunoscut și 
recunoscut de ieșeni și nu numai, a reprezentat un măreț act de cinstire a memoriei unuia dintre 
cei mai mari biologi români, moldovean de origine, savantul Emil Racoviță, figură proeminentă 
a științei universale, creator al atâtor opere mari și fondator al biospeologiei. 
 Nu mă pot mândri de a fi fost elev al acestui unanim apreciat lacaș de învățământ, nici 
de a mă fi numărat printre profesorii săi de prestigiu. Absolvent al Facultății de Biologie de la 
Universitatea Al. I. Cuza din Iași, în 1958, mă aflam în postura de asistent universitar în anul 
înființării Liceului „Emil Racoviță”. De atunci, am urmărit cu atenție și justificat interes, dez-
voltarea treptată și mereu ascendentă a școlii, îmbogățirea continuă a bazei materiale necesare. 
Atât cât mi-a stat în putință, am încercat și în parte am reușit să adaug o cărămidă la edificiul 
care s-a dezvoltat impetuos cu timpul, datorită efortului și competenței unor inimoși cărturari 
și organizatori, dintre care a-și aminti numele câtorva directori dăruiți cu toată ființa liceului 
pe care l-au slujit cu credință: Ioan Agachi, Aurora Tudose, Valeriu Vasilache, Florin Anton. În 
calitate de conferențiar la Catedra de Botanică și director al Grădinii Botanice ale Universității 
ieșene, în perioada 1970-1973, am colaborat fructuos cu profesorii de biologie de la Liceul „Emil 
Racoviță”, sprijinindu-i în realizarea unor frumoase și atât de utile sere pentru desfășurarea lu-
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crărilor practice și a activităților de cerc cu micii naturaliști. Ca profesor și om de știință format 
în cea mai veche universitate a țării, am avut de la înființarea liceului încredere în colectivul de 
profesori, în răspunderile pe care școala și le-a asumat de a forma detașamentul din care să poată 
recruta tineri pentru învățământul superior.
 Am admirat întotdeauna ordinea și disciplina din școală, prestigiul de care se bucură 
corpul profesoral, atmosfera de emulație, spiritul gospodăresc și de creativitate, dorința de pro-
gres, receptivitatea față de nou, dorința de a fi cu toții de o potrivă, dascăli și elevi, oameni ai 
zilelor în care trăim, la înălțimea încrederii pe care societatea o acordă școlii, la înălțimea misi-
unii de a forma oameni într-o societate în care mulți dintre noi dorim să trăim.

Preluat din Liceul „Emil Racoviță”. File de monografie, 1964-1994, Iași 1994, p. 42-45

 
 Trăiesc o adevărată emoție când mă gândesc la faptul că au trecut 30 de ani de la înfi-
ințarea liceului care poartă numele ilustrului savant român, Emil Racoviță. 
 Datorită eforturilor depuse de colectivul de profesori, a priceperii conducerii sale și nu 
în ultimul rând, a muncii stăruitoare depusă de elevi, Liceul „Emil Racoviță” a devenit emblema 
unui liceu de notorietate în peisajul învățământului românesc. Orice pronunță astăzi numele lui, 
are imaginea unui lăcaș de învățământ de mare prestigiu. 
 Un absolvent de liceu, indiferent de profilul lui, trebuie să aibă o bună pregătire uman-
istică, să cunoască bine limba și literatura română, istoria patriei și cea universală. El trebuie să 
cunoască neapărat două limbi străine, care să constituie instrumente de comunicare eficiente în 
această epocă de adâncire, fără precedenta interdependențelor pe plan mondial. Nici arta nu tre-
buie să lipsească din cunoștințele sale, dar nici științele exacte, întrucât ele sunt indispensabile 
culturii generale a oricărui absolvent. Numai o astfel de pregătire echilibrată ne permite să ne 
formăm cu adevărat intelectual. Nu trebuie să pierdem din vedere nici pregătirea pentru viață 
a tânărului. Există din nefericire situații când constați că absolvenții de liceu cu bacalaureat, nu 
știu să scrie o scrisoare, nu pot comunica, nu știu să întocmească o cerere sau un act, nu știu să 
se adreseze într-o manieră politicoasă. Astfel de lucruri se învață în primele clase de liceu și ar 
trebui să li se acorde o mai mare atenție. 
 Doresc întregului colectiv de cadre didactice, elevilor liceului „Emil Racoviță”, să con-
tinue frumoasele realizări obținute în primii 30 de ani de existență astfel încât renumele lui să 
crească și să se mențină în elita învățământului românesc.

Preluat din Liceul „Emil Racoviță”. File de monografie, 1964-1994, Iași 1994, p. 45-48
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 Școala a constituit întotdeauna mijlocul principal de formare și pregătire a copiilor și 
tinerilor, alături de educarea și buna creștere primită în familie. În fiecare școală, dascălii, prin 
competența și modul lor de dăruire, de apropiere față de elevi, au inspirat și stimulat direcțiile în 
care aceștia pot să dea rezultatele optime. Confirmarea acestor afirmații capătă pondere prin re-
zultatele de excepție pe care elevii Liceului „Emil Racoviță” le-au obținut și le obțin în întrecerile 
pe plan local și național. O altă dovadă convingătoare o constituie numărul mare de absolvenți 
care la concursurile de admitere în învățământul superior au fost declarați admiși. Întradevăr, 
Liceul „Emil Racoviță”, prin rezultatele obținute, proporționale cu eforturile depuse de către 
profesori și elevi, se situează tot mai pregnant pe primele locuri în ierarhia învățământului din 
Iași și din țară. 
 Noi ne bucurăm de roadele muncii prestigioșilor dascăli din acest liceu, datorită absol-
venților ce i-am avut sub tutela noastră, în realizarea unor obiective cu un înalt grad de compet-
itivitate.
 La ceas aniversar, alăturăm sincerele noastre felicitări întregului corp didactic și urarea 
de tot mai bine și mai frumoase rezultate.

Preluat din Liceul „Emil Racoviță”. File de monografie, 1964-1994, Iași 1994, p. 51-52

o jumătate de veac plin de împliniri

Ing. Ion Staicu, Deputat, Director general,
 Combinatul de Fibre Sintetice, Iași
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Personalul didactic și administrativ
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LIMBA ROMÂNĂ

Ghibu Virginia 1964 – 1966
Apostu Olga 1964 – 1966
Colibaba Teodora 1964 – 1979
Postolache Margareta 1964 – 1972
Burlacu Ștefania 1965 – 1966
Valter Lavinia 1965 – 1985
Dan Marlena 1966 – 1969 
Tansanu Ana 1967 - 1969 
Rădoi Stere 1966 – 1969
Gavrilescu Rodica 1966 – 1987
Ciobanu Carmen 1966 – 1982
Popa Ioan 1966 – 1971
Mitrofan Vasile 1967 - 1989
Voisci Elisabeta 1968 - 1969
Creangă Rodica 1969 – 1978
Talabă Elena 1969 – 1970
Orlovschi Adriana 1969 – 1970 
Dăscălescu Aneta 1970 – 1974 / 1975 – 1990
Chirilă Argentina 1972 – 1982
Panțîru Vica 1976-1979
Husar Margareta 1979 – 2001
Trandafir Maria 1980 – 2003
Rudică Elena 1982 – 2002
Parfeni Liliana 1983 – 1986
Ciuchi Georgeta 1983 – 1993
Rugină Anica 1985 – 1996
Vaipan Leontina 1988 – 1989 
Coțofan Manuela 1990 – 2010 
Balan Liliana 1990 – prezent 
Ghiorghiță Aurel 1990 – 1996
Țugulea Emilia 1990 – 2001  
Irimia Elena 1990 – 1996
Buruiană Lucia 1990 – 2005
Horia Alina 1996 – 2002 
Smîntînă Lăcrămioara 1996 – 2003 
Bobeica Vasilica 1997 – 1998 
Calabalic Mihaela 1998 – 2014 
Frumos Cristina 2000 – 2001 / 2002 – 2003
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Sârghie Cornelia 2000 – prezent
Foșalău Mihaela 2000 – prezent 
Sângeap Ana-Maria 2000 – 2011 
Ghica Adina 2001 – 2003
Asandului Lăcrămioara 2002 – 2012 
Teodorescu Luminița 2002 – prezent
Amitrului Anca 2003 – 2004 
Nechifor Irina 2003 – prezent 
Chescu Costel 2003 – 2004
Butnaru Genoveva 2004 – 2014 
Vlioncu Mihaela 2011 – prezent

LIMBI MODERNE

LIMBA ENGLEZA
Polcovnicu Dumitru 1964 – 1965
Isoveanu Viorica 1966 – 1967
Străinu Ana 1966 – 1970 
Teodorescu Maria 1967 – 1968 
Aftanasiu Constanța 1969 – 1971
Avramovici Sidonia 1975 – 1979
Zilberman Iudita 1975 – 1977
Marcu Gita 1980 – 1983
Alexandrescu Marcela 1969 – 1972 
Comșulea Livia 1970 – 1971 
Teodorescu Teodora 1971 – 2001 
Vornicu Alexandru 1972 – 1993 
Cehan Dana Anca 1979 – 1990
Petrescu Luminița 1990 – prezent 
Murariu Viorel 1990 – 2007
Balan Rada 1990 – 2012
Sechelea Victoria 1993 – 2014
Bogza Letiția 1994 – 1995
Fulop Cristina 1997 – 1998
Balan Oana 2000 – 2001 / 2002 – 2004 
Stancu Alina 2001 – 2002 
Frunză Petrina 2002 – prezent 
Panaitescu Carolina 2003 – 2004 
Popescu Andreea Cezara 2003 – 2005
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Iriciuc Anca 2004 – 2006 
Irimia Lorena 2004 – prezent
Pîslaru Lucreția 2004 – 2005 
Dogaru Cătălina 2005 – 2007 
Gotcu Mihaela 2005 – prezent
Vieru Ștefania 2005 – 2006 
Ciocoiu Alina 2006 – 2007 
Manole Ramona 2007 – 2008
Manoliu Narcis 2007 – prezent 
Erdic Irina 2007 – 2008 / 2009-2010
Ojica Simona 2009 – prezent 

LIMBA GERMANĂ

Stanciu Josefine 1994 – 1995
Loria Riveli 1997 – 2007 
Vișan Irina 2001 – prezent 
Lupu Sofia 2003 – 2006
Frost Alina 2007 – prezent
Vararu Oana 1997 – 2007 

LIMBA ITALIANĂ

Nica Mihaela 1995 – 1998

LIMBA FRANCEZĂ 

Damian Viorica 1964 – 1977
Navari Gita 1966 – 1998
Calistru Miluța 1966 – 1998
Dorobăț Ana 1967 – 1977 
Irimia Vasilica 1968 – 1969 / 1977 – 2003 
Zală Niculina 1969 – 1985
Gîrlea Liliana 1985 – 2006
Ionescu Monica 1990 – 2006
Grigoriu Elena 1994 – 1995 
Zbarcea Maria 1995 – 1999 
Chertic Oana 1996 – 1997
Cobzaru Lăcrămioara 1996 – 2003 
Chiriac Silvia 1999 – 2001
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Novac Mona 1999 – 2003 
Ichim Oana 2000 – prezent 
Bădărău Simina 2003 – prezent
Helberi Mirela 2006 – 2007
Vornicu Cristina 2007 – 2008 / 2009 – prezent 
Nenov Simona 2008 – prezent 

LIMBA RUSĂ

Crețescu Maria 1964 – 1972
Stratulat Andrei 1964 – 1984
Mutuleac Dimitrie 1964 – 1966
Fedorovici Ecaterina 1964 – 1974
Balan Ion 1972 – 1974
Turculeț Laurenția 1975 – 2000
Lipșa Veronica 1994 – 1995
Agheorghiesei Cecilia 2000 – 2004 

LIMBI CLASICE

Brugger Elisabeta 1964 – 1966
Condurache Gheorghe 1965 – 1977 
Burlec Liviu 1977 – prezent 
Curelaru Elena 1994 – 2007 
Ciubotaru Laura 1994 – 2000

ISTORIE

Gostar Emilia 1964 – 1986
Ropcianu Valeria 1964 – 1966
Titianu Elena 1965 – 1971
Zaim Elena 1965 – 1966 
Anuța Ion 1966 – 1968 
Filipescu Rodica 1966 – 1967 
Lovinescu Natalia 1966 – 1982
Gorețchi Denisa 1968 – 1969 
Mitrea Georgeta 1968 – 1975
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Grigoriu Ionel 1974 – 1981
Stoica Elena 1974 – 1975 
Burlec Liviu 1977 – prezent
Strugariu Mircea 1980 – 1995
Ungureanu Gavril 1981 – 1989
Munteanu Cristina 1982 – 1990 
Grigoriu Constanța 1983 – 1994
Fartușnic Ana 1990 – 2006
Bunduc Mădălina 1994 – prezent 
Popovici Vasile 1994 – 1995 
Onişoru Violeta 1994 – 1995 
Bounegru Cornelia 1995 – 1996 
Hendreş Mihaela 1996 – prezent 
Butacu Simona 1997 – 1998 
Colăcel Cristina 1998 – 1999 
Preda Iuliana 1998 – 1999 
Preotu Cătălina 1998 – 1999 
Cărăuşu Doiniţa 1999 – 2001 
Bogdan Ana Maria 1999 – 2000 / 2004 – 2009 
Filipescu Radu 2000 – 2002 

ȘTIINȚE SOCIALE

Porfireanu Maria 1964 – 1965 / 1969 – 1984
Turliuc Teodora 1965 – 1967
Davicu Edit 1966 – 1967 
Marcu Minel 1968 – 2008
Țigău Constantin Doru 1973 – 2008
Andrei Maricica 1990 – 1999
Calistru Elena 1996 – 2004 
Ionescu Elena 1996 – 2005 
Fuioagă Ana-Maria 2001 – 2005 / 2009 – prezent 
Ciudin Mirela 2004 – prezent 
Simionică Anca 2006 – 2008
Farcaș Genoveva 2006 – prezent 
Coman Ionela 2007 – 2008 / 2009 – 2011
Brădescu Alin 2009 – prezent 
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MATEMATICĂ

Cohal Lidia 1964 – 1971
Navrotescu Catinca 1964 – 1968 
Alexa Constantin Eugen 1964 – 1996
Muraru Felicia 1964 – 1992
Negoiță Titus 1964 – 1982
Popa Mărioara 1964 – 1965
Hogea Nicolae 1965 – 1969
Bozan Mihai 1966 – 1987 
Neacșu Magda Agapia 1966 – 1995 
Pavel Nicolae 1967 – 1995
Grimberg Estela 1968 – 1973 
Dascălu Grigore 1967 – 1973 / 1980 – 2003 
Asandei Lucia 1969 – 1971
Amalinei Valerian 1970 – 1972 
Tuchel Teodor 1970 – 1971 
Dascălu Lidia 1971 – 1972 
Constantinescu Adrian 1972 – 1973 / 1980 – 1988 
Dragomirescu Nicolae 1972 – 2003
Moisă Dorin 1972 – 1975 
Trandafir Ilie 1973 - 2010
Florescu Ioan 1974 – 1976
Popescu Cornelia 1975 – 1980
Casapu Elvira 1977 – 1979 
Grigoraș Costanda 1977 – 1995
Perju Gheorghe 1977 – 1979 
Drăgan Maria 1980 – prezent 
Miron Nicu 1982 – 1984 / 1990 – 2012 
Turbatu Doru 1982 – prezent 
Pițu Leon 1990 – prezent 
Bosînceanu Lidia 1990 – 2012
Timohe Tumac Gheorghe 1991 – prezent 
Dorobanțu Dumitru 1992 – 2001 
Dorobăț Oana 1993 – 1999 
Pipa Liliana 1994 – 1995 
Roman Marcel 1995 – 1998
Rotundu Raluca 1995 – 1996 
Bucătaru Mihaela 1996 – prezent 
Saghin Radu 1996 – 2000
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Teodorescu Alina 1996 – 2008
Anton Florina Cristina 1998 – 2008 
Martinuși Vladimir 1998 – 2004
Mariș Florin 1999 – 2000
Dimitriu Silviana 2001 – 2002 
Strugariu Claudiu 2002 – 2003 
Grigoraș Daniela 2003 – 2007 
Loghin Raluca 2004 – 2014 
Budeanu Cătălin 2005 – prezent
Hristea Anca 2005 – 2008
Crețu Laura Camelia 2007 – 2008 
Țugurlan Elena Zoe 2009 – 2011
Buzac Dumitru 2009 – prezent 

FIZICĂ

Schwartz Rellu 1964 – 1972 
Vasilache Valeriu - Director 1964 – 2004 
Dima Eugeniu 1965 – 1971 
Pustianu Constantin 1965 – 1968 
Antoniu Rahela 1966 – 1971 
Niculescu Elena 1968 – 1988
Grădinaru Olga 1968 – 1998
Mârzac Ștefan 1970 – 1981 
Mitrea Virgiliu 1971 – 1980 
Predeanu Silvestru 1971 – 1972 
Anton Florin 1971 – 2012
Huțanu Viorica 1975 – 1976 
Talpalaru Seryl 1975 – 2011 
Talpalaru Ruth 1977 – 1979 
Luchian Dorina 1979 – 1980 
Vlahovici Floarea 1980 – 2003 
Vaisman Irina 1980 – 1984 
Dăscălescu Rodica 1984 – 2008 
Nechifor Ana Maria 1986 – 2009 
Waedtlleges Francisc 1990 – 1991 / 1998 – 1999 
Silvaș Grigore     1992 – prezent 
Crivoi Florina 1995 – 1996 
Harnagea Cătălin 1995 – 1996 
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Talpalaru Sebastian 1995 – 1996 
Foca Mirela 1996 – prezent 
Nicolae Liliana 1996 – prezent 
Bogatu Emilian 1998 – 2004 
Moisei Anca 1998 – 1999 
Horchidan Nadejda 1999 – 2001 
Mertic Petru 1999 – 2000
Miron Cristinel 2000 – prezent 
Ceia Daniela 2001 – 2002 
Zamfirescu Irina 2004 – 2005 
Ilinca Codruț 2009 – 2013 

CHIMIE

Meleghia Elena 1964 – 1986 
Brehuescu Elisabeta 1964 – 1980 
Corduneanu Elena 1964 – 1966 
Păun Maria 1964 – 1968 
Goldhagen Anuța 1969 – 1976 
Vaisman Sifra 1972 – 1976 
Ioan Ariadna 1976 – 1990 
Balea Marieta 1976 – 1982
Luca Elena – Director adjunct 1977 – 1994
Bonciu Lucia 1978 – 1979
Jianu Nicolae 1980 – 1981 
Temciuc Ecaterina 1980 – 1981 
Suflețel Georgeta 1982 – 1997 
Baltă Natalia 1985 – 2000 
Saucă Mirela 1987 – 1989 
Obadă Elena 1988 – prezent 
Baciu Ruxanda 1990 – 2004 
Siminiceanu Lizeta 1990 – 2006 
Alupoaie Daniela 1994 – 1995 
Căruntu Daniela 1996 – 2000  
Chirilă Costel 1999 – 2000 
Balan Dan 2000 – 2001
Ilaș Petronela 2000 – prezent 
Ilucă Daniela 2002 – 2003 / 2007 – prezent 
Avasilcăi Liliana 2003 – 2008 
Gavrilescu Paula 2005 – prezent
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Sorohan Vasile 2006 – 2007 

BIOLOGIE

Grigoraș Georgeta  1964 – 1970 
Chițoveanu Octav 1965 – 1966 
Ignat Adam 1966 – 1971
Todosi Aurora 1966 – 1972 / 1978 – 1985 
Haidamac Eugenia 1967 – 1968 
Enache Aurelia 1967 – 1995 
Șorcaru Gabriela 1968 – 1969 / 1985 – 1997 
Constantin Elena 1969 – 1984
Petrescu Ioan 1970 – 1975 
Teșu Eugenia 1971 – 1976 
Arhir Alexandrina 1972 – 1974 
Pleșca Ecaterina 1975 – 1985 
Popescu Iulia 1975 – 1979 
Marinescu Maria 1975 – 1976 
Cerchez Catinca 1976 – 1998 
Berlo Livia 1978 – 1979 
Cozariuc Olimpia 1978 – 1980 / 1985 – 2001 
Surdu Ștefania 1980 – 1983 
Dragomirescu Aida 1981 – 1984 
Enache Aurelia 1983 – 1985 
Chirilă Constantin 1988 – 1990
Botezatu Nadia 1990 – 2012 
Agache Eugenia ? – 1995 
Juverdeanu Maria 1995 – 2002 
Postolache Gabriela 1995 – 2002 
Bohotineanu Ioana 1996 – 2014 
Caradan Lorela 1997 – prezent 
Nanu Crizantema 2000 – 2008
Botezatu Lăcrămioara 2001 – 2002
Bîrliga Alina 2002 – prezent 
Pantainte Ionela 2005 – 2007 
Stoleriu Ioana 2004 – 2006 
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GEOGRAFIE

Agachi Ion 1964 – 1982 
Lazăr Olimpia 1964 – 1972 
Ursăchescu Maria 1964 – 1968 
Socol Natalia 1964 – 1965
Avram Eugenia 1965 – 1977
Vereș Lidia 1966 – 1968 
Zbîrnea Felicia 1967 – 1969 
Ionescu Maria 1969 – 1976 / 1977 – 1999
Suhar Ana 1969 – 1972 / 1974 – 1975 
Manole Maria 1972 – 1982
Dragu Valerian 1984 – 2010
Pricop Viorica 1985 – 2002
Iordache Gheorghe 1990 – 2011 
Apetroaie Maria 1994 – 1995 
Filoti Carmen 1995 – 2007 
Lesenciuc Mihaela 1997 – 2006 / 2009 – prezent  
Strujan Cristina 1997 – 1998 
Spânache Florin 1997 – 1998
Manole Aurica 1998 – 2001
Dimitriu Anca 2002 – 2003 / 2005 – 2006 
Nica Valerica 2004 – 2005 
Iordache Silviu 2007 – 2008 / 2010 – prezent 

MUZICĂ

Zeman Georgeta 1964 – 1992 
Honciuc Gheorghe 1967 – 1977 
Spătărelu Ileana 1993 –  2007
Cojocaru Ramona 2011 – 2013
Popa Simona 2002 – 2003 / 2007 – prezent 

PSIHOLOGIE

Popa Angela 1971 – 1973
Lozovan Rodica 1973 - 1979
Farcaş Genoveva 2006 – prezent 
Coman Ionela 2007 – 2008 / 2009 – 2011 
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EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ

Gligor Dorina 1995 – 1999
Rotaru Ioana 2004 – prezent 

DESEN

Dohotariu Gheorghe – Director adjunct 1964 – 2001 
Axinte Valentina 1967 – 1968
Ciubotaru Constantin 1967 – 1968
Țîru Maria 1968 – 1969 
Pițu Eugenia 1969 – 1971
Florea Georgeta 1982 – 1984 / 2000 – 2013 
Bădină Doina 1983 – 1984 

RELIGIE

Orzetic Maria 2002 – 2003
Ojoc Teodor 2003 – 2004 
Ștefan Constantin 2004 – prezent 
Ilaș Paula 2004 – 2008 
Boroș Lăcrămioara 2006 – prezent 
Ilaș Mihai 2007 – 2009 / 2011 – prezent 
Obreja Roxana Maria 2013 – prezent 

EDUCAȚIE FIZICĂ

Racoti Marcel 1964 – 1968 
Crivoi Ioan 1965 – 1970 
Roman Romică 1966 – 1968 / 1969 – 1970 
Langmantel Marcel 1967 – 1976
Crivoi Elena 1968 – 1995 
Marcu Vasile 1968 – 1969 
Olaru Zinica 1969 – 1971
Tăbăcaru Constantin 1970 – 1972 
Pancu Dana 1971 – 2003 
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Coteanu Aurel 1971 - 1975
Stoleru Constantin 1977 – 1978 / 1987 – 1995 / 1998 – prezent
Goroneanu Doina 1976 – 1977 
Șurubaru Petru 1976 – 1977 
Dumitrescu Veronica 1978 – 1979 
Voroneanu Constanța 1979 – 1998
Văcărița Vasile 1981 – 1982 
Badină Ion 1982 – 1983 
Tofan Grigore 1983 – 1988 
Diaconu Dimitrie 1990 – 1999
Ciobanu Alexandru 1999 – prezent
Aruștei Valeriu 2005 – prezent 

INFORMATICĂ

Dorobăț Oana 1994 – 1998 
Ursache Mihai 1996 – 2006 
Almășanu Fabiola 1996 – 2004
Baboi Cosmin 1998 – 1999 
Chelariu Mihai 1998 – prezent 
Acălfoaie Mihaela 2000 – 2004 
Acălfoaie Dumitru 2000 – 2006 
Ichim Ciprian 2000 – 2005 
Măcărescu Roxana 2001 – 2002
Bohotineanu Dragoș 2001 – 2003 
Ciobanu Nicoleta 2004 – prezent 
Flutur Mihaela 2004 – 2007 
Gozman Alina 2005 – 2006 
Grădinariu Mariana 2007 – 2010
Cerchez Emanuela 2010 – prezent 
Șerban Marinel 2010 – prezent 

ÎNVĂŢĂTORI

Apreutesei Lilia 1964 – 1966 
Balan Olga 1964 – 1968 
Crauciuc Dumitru 1964 – 1970 



MONOGRAFIE - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”

209

Simionescu Virginia 1964 – 1970 
Pivniceru Elena 1964 – 1966 
Ştefănescu Luiza 1964 – 1970 
Todică Ana 1964 – 1970 
Dabija Maria 1964 – 1970 
Alexandroaiei Eugenia 1965 – 1968 
Velniciuc Floarea 1966 – 1968 
Curcă Maria 1967 - 1970
Mihăilescu Iulia 1968 – 1970 
Manolache Elena 1968 – 1970 
Ianoş Aviva 1968 – 1970 
Ştefan Valentin 1968 – 1970 
Nohai Elena 1968 – 1970 
Ivanschi Siliva 1968 – 1970 
Tiron Veronica 1969 – 1970 

MAIȘTRI INSTRUCTORI

Darie Dumitru 1964 – 1980
Dascălu Gheorghe 1964 – 1987 
Cojocaru Lucia 1967 – 1980 
Mironescu Aneta 1972 – 1985 
Kogălniceanu Maria 1972 – 1975 
Todiriță Aspazia 1973 – 1977 
Chirilă Ioan 1973 – 1977 
Prisecaru Constantin 1973 – 1974 
Delion Victoria 1974 – 1975 
Garofeanu Maria 1974 – 1975 
Deliu Mircea 1974 – 1977 
Topală Viorica 1977 – 1980 
Călugăru Victor 1983 – 1989 
Vrabie Constantin 1983 – 1992 
Păduraru Lia 1983 – 1991 
Năvodaru Laurențiu 1985 – 1987 
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PERSONAL ADMINISTRATIV

SECRETARI

Neugebauer Valerica 1964 – 1991 
Peniuc Aurica 1964 – 1967 
Tiron Lucia 1964 – 1986 
Rădulescu Georgeta 1964 – 1970
Lungu Elena 1966 – 1969 
Damian Sorin 1967 – 1968 
Georgescu Tatiana 1968 – 1969 
Roșu Maria 1968 – 1970 
Chimir Elena 1972 – 1996 
Spulber Jana 1972 – 1997 
Neacșu Viorica 1972 – prezent 
Mereuţă Anica
Brădescu Violeta

1975 – 1999
1991 – prezent  

Drumari Liliana 1994 – prezent 
Agachi Adela 1997 – prezent 
 
ADMINISTRATORI FINANCIARI

Moisei Grigore 1964 – 1993 / 1996 – 1997 
Moisei Anica 1978 – 1991 
Mariana Titilisca 1993 – 1996 
Bobeică Iuliana Ioana 1997 – prezent 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR IN CADRUL 
COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE

Agachi Adela 1990 - prezent
Vasiliu Alina Daniela 1995
Mustereț Neculai 1995 – prezent 
Spulber Carmen 1993 – 1995 
Popa Valerica 2007 – 2011 
Dumitrașcu Angela Silvia 2011 - prezent
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CASIERI

Ionescu Ecaterina 1973 – 1975 
Pîntea Elena 1975 – 1980 
Cucu Elena 1981 – 1984 
Anton Paula 1987 – 1993 

BIBLIOTECARI

Bîrzan Maria 1964 – 1991 
Ciubotaru Anastasia 1966 – 1970 
Rădulescu Natalia 1970 – 1973 
Grigore Adriana 1991 – 2008
Cheheriu Cornelia 2008 - prezent

LABORANŢI

Lovinescu Aurora 1964 – 1973 
Cristea Cornelia 1964 – 1965 
Popescu Maria 1965 – 1966 
Harasim Angela 1966 - 1996
Tănăsescu Carmen 1986 – 1989 
Ciudin Mirela 1991 – prezent 
Zbanţ Lucia 2007 – prezent 
Petru Mihaela 2011 – prezent 

ADMINISTRATORI

Darie Dumitru 1966 – 1968 
Ungureanu Constantin 1968 – 1989 
Călugăru Victor 1989 - ?
Melinte Vasile 2003 - prezent

INFORMATICIAN

Andrei Daniel 2001 – prezent
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Absolvenți
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ProMoțIA
1964-1965

clasa a XI-a A
secția reală
Diriginte - Prof. brehuescu 
Elisabeta

Abalașei Neculai
Alexa Florentina
Anea Elena
Călinescu Dumitru
Ciobanu Dumitru
Costănescu Eleonora Natalia
Dascălu Florin Gheorghe
Dănilă Vasile
Dedai Maria
Dimitriu Liviu Gheorghe
Gheorghiu Florin
Gabinat Valeriu
Haldan Elena
Ionesu Gheorghe
Ionescu Nicolaie
Ivan Mihai
Lică Vasile
Loghin Nuța
Mateșiași Elena
Mihalcea Mihaela
Năstase Gheorghe
Patriciu Nicolae
Parfin Ioan
Roman Victor
Ruscior Rodica
Smău Ana
Simionescu Victor
Spiridon Liniana Mariana
Triboi Corneliu
Vasiliu Costache

clasa a XI-a b
secția umanistă
Diriginte - Prof. ghibu 
virginia

Agler Ecaterina
Barbu Ortansa
Barinschi Maria
Barlinschi Emilia
Brânză Gabriela Mihaela
Bucătariu Ana
Călinescu Silvia
Cărăușu Veronica
Cehan Georgeta
Ciochină Ioan
Ciudin Elena
Croitoru Maria
Cuciureanu Elena
Constantin Gabriela
David Gheorghe
Gheorghiu Lucia
Hristea Ioan
Iordache Valeria
Ivan Angela
Luchian Ioan
Ligoțchi Biatrice
Mălăncuși Maria
Oroveanu Ruxanda
Perhuleac Gabriela
Raclaru Elena
Radu Jana

Rubinzaft Rodica
Silvestru Zamfira
Simionescu Georgeta
Simion Rodica
Spătaru Camelia
Ștefan Ana
Talmaciu Mircea
Vaipan Ruxanda
Vânătoru Olga

ProMoțIA
1965-1966

clasa a XI-a A
secția reală
Diriginte - Prof. sfartz rellu

Aignătoaei Alexandru
Alexandru Vasile
Apetrei Gheorghe
Bârsan Marina
Bucătaru Ioan
Cocea Vasile
Constantinescu Florin Ion
Cozma Mioara
Dăscălescu Mariana Liliana
Dobrică Constantin
Dugneanu Aurel
Gavril Georgeta
Gâtlan Rodica
Ionescu Georgeta
Lipcaliuc Lenuța
Leovinescu Cătălina
Pera Maria
Petrovici Emilian Dan
Plătică Viorica
Robu Mărioara
Rogojină Elena
Sârbu Mariana
Sargu Tincuța
Tancău Viorel
Tataru Alexandru
Timofte Florin
Tănculescu Elena

clasa a XI-a b
secția umanistă
Diriginte - Prof. grigoraș 
georgeta

Alcaz Constantin Simion
Apus Lucica
Arsenie Gheorghe
Asăvoaie Lucia
Bănărescu Mariana
Butnaru Valeria
Cernei Florin
Cuceriuc Maria
Diaconu Aurel
Honoranu Zenovia
Iancu Viorel
Ionici Horia
Jora Elena
Loghin Ion
Lovinescu Adriana
Lupu Elena
Mocanu Constanţa
Murariu Irina
Paraschiv Mariana
Păduraru Nicolae

Popovici Corneliu
Proţic Dumitru
Rusu Rodica
Săcăleanu Romica
Suveică Leonid
Surubaru Petru
Stancu Paula
Ticălău Anișoara
Veoina Felicia

ProMoțIA
1966-1967

clasa a XI-a A
secția reală
Diriginte - Prof. gostar Emilia

Anea Maria
Bârlădeanu Paul
Buzuleac Eugen
Chebac Aurica
Ciubotaru Florin
Cuciureanu Ionela
Fântânaru Dan
Fotea Maria
Ghimbuţă Aurel
Ilegitim Elena
Ioniţoaie Didina
Mistreanu Constantin
Nechifor Elena
Neculau Constantin
Neștian Elisabeta
Negoiţă Nicușor Florin
Olaru Dan Vasile
Perju Ilie
Petrache Aurel
Pintilie Florin
Plătică Nety Aurora
Popovici Dorina Georgeta
Rusu Ioan
Seghedin Rica
Simionescu Elena
Stan Georgeta
Timofte Genoveva
Viorică Paraschiva
Vultur Elvira
Zaucă Costache

clasa a XI-a b
secția reală
Diriginte - Prof. Muraru 
felicia

Afrăsinei Mina
Armeanu Gheorghe
Aștefanei Gheorghe
Axinte Mihai
Baciu Constantin
Barbu Lucica
Cojan Iulia
Constantin Mihai
Coroma Victor
Cotoman Gheorghe
Creţu Octavian
Dănilă Maria Doina Magdalena
Diac Corneliu
Dobre Antoneta
Dodu Maria
Enache Maria
Gheorghiu Eugenia

Gheorghiu Mariana
Ghiuru Rodica
Hlușcu Marcel
Horhotă Zînica
Ionescu Nicolae
Ionescu Doina
Joandrea Mihai
Lencu Giorgică
Muraru Tamara
Olaru Elena
Onofrei Emilia Miluța
Petrescu Ștefania Silvia
Pieptu Mihail Mugur
Popa Vasile
Păduraru Emil
Rusu Ioan
Sucilă Costel
Schvartz Soly
Turbatu Angela
Vasiliu Ștefan
Vicol Ioan
Zaharia Eugenia Constanța

clasa a XI-a c
secția reală
Diriginte - Prof. stratulat 
Andrei

Apetroie Georgeta
Aramă Lucica
Balan Elena
Balan Teodora
Boandă Aura Angelica
Bodron Denisia
Botezatu Brândușa Lucia
Burghelea Ioan
Butnaru Georgeta
Cernat Romeo
Colias Valeriu
Costin Violeta
Costescu Marian
Crăcană Neculai
Creţu Carmen
Drulea Ioan Gheorghe
Ghica Alexandru
Gogoi Mihai
Ionescu Dumitru
Ionescu Ioan-Dănuț
Ivancescu Tatiana
Lehaci Felicia
Luca Angelica
Pera Sever
Rotaru Iulian
Rusov Laurenţiu
Șerbănescu Teodor
Topa Paraschiva

clasa a XI-a D
secția umanistă
Diriginte - Prof. creţescu 
Maria

Balteanu Mariea
Barbu Dorina
Bârsan Iolanda Adina
Bodoi Adela
Cantemir Floarida
Chiochiu Teofil
Chirilă Consuela
Ciornea Dănuţ Dumitru
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Cojocaru Lucreţia
Condrea Petru
Covalschi Valeriu
Dorohoi Maria
Farcașu Cătălina
Frangachi Constantin
Gavril Ileana
Gotcu Elena
Grigoroșcuţă Cornelia
Hazencop Cristina
Iaţic Florica
Ifrim Cătălina Antoneta
Ifrim Ileana
Iov Gelu
Macovei Georgeta
Năstuţă Aurica
Panicu Maria
Popârlan Elena
Sandu Alexandrina
Scribleac Neculai
Serindac Elena
Siminiuc Adriana
Sorohan Viorica Georgeta
Tagarcia Ioan
Tănase Petronela
Tudorache Eugenia
Vizitiu Dumitru
Zamfir Luiza
Zarian Daniela Elena

ProMoțIA
1968-1969

clasa a XII-a A
secția reală
Diriginte - Prof. bozan Mihai

Ababei Simion
Battley Dan
Burac Ștefan
Butnaru Emil
Ciobanu Ioan
Cojocaru Dorin
Creţu Corneliu
Dorofte Ionel
Drăgănescu Lucian
Ezaru Adrian
Floarea Mircea Marian
Furnică Gelu
Grecu Ilie
Kopecsiri Andrei
Merlușcă Romeo
Mihăila Alexandru Mircea
Orac Horea
Petruc Victor
Prisacariu Petru
Radeanu Constantin
Sofronia Valerică
Tanase Mihai
Tcaciuc Andrei
Timofre Vasile
Tomoc Florin
Vieru Ioan

clasa a XII-a b
secția reală
Diriginte - Prof. sfartz rellu

Albișteanu Angela

Alexa Liliana
Angheluţă Mihai
Bădiliţă Viorel
Ciobanu Mihai
Ciocoveanu Ștefan
Dichter Mihaela
Gheorghiu Irinel
Gogu Radu
Harjui Veronica
Lacea Adrian
Mancaș Mihai
Mancaș Sorin
Mocănașu Doina
Molocea Viorica
Moraru Elena
Oprișan Vasile
Patapie Florin
Radu Dumitru
Straton Emilia
Stefano Felicia
Teodoru Sorin
Todică Dan
Tomozei Mihaela
Topor Vasile
Triboi Delia
Tudorache Clement

clasa a XII-a c
secția reală
Diriginte - Prof. cohal lidia

Alexandroaie Rodica
Andrei Costachi
Apetrei Ion
Aprodu Viorel
Bistriceanu Gheorghe
Bordeianu Petru
Bujdei Gheorghe Viorel
Chener Romeo
Ciobanu Jescu Constantin
Ciornei Alexandrina
Cordobin Constantin
Gâștescu Adriana
Guguianu Corneliu
Hălciug Mitică
Hogea Adriana
Iacob Virginia
Luchian Mihai
Marcovici Buim
Mauriţeac Doina
Măciucă Alexandru
Meșniţă Mircea
Pohoaţă Valentin
Radu Mariana
Sava Florin
Stoică Dan
Trofin Petronela
Vrabie Neculai Gheorghe
Zota Elena

clasa a XII-a D
secția umanistă
Diriginte - Prof. gostar Emilia

Anegroaie Rodica
Bejan Constantin
Botescu Elisabeta
Budihaci Ana
Bulboacă Laurenţiu
Ciumandru Emanoil

Cojocaru Sânziana
Constantin Maria
Cordun Zenovia
Cozma Emilia
Grivei Emilia
Ghemeș Constanţa Magdalena
Gherghe Ioan
Grigore Petrică
Huţanu Eugenia
Ilașcu Angelica
Ilie Gheorghe
Ionescu Viorica
Lazarini Dumitru
Mangalagiu Elena
Mardare Gabriela
Matran Rodica
Păduraru Viorica
Părăscuţă Dumitru
Pintilie Aneta
Pintilie Lila
Rogin Maria
Savin Constantin
Stângă Ioana
Selaru Rodica
Telescu Ioan
Toderău Ioan
Toma Virgiliu
Zeleonenchi Gigel

clasa a XII-a E
secția umanistă
Diriginte - Prof. condurache 
gheorghe

Ababei Gabriela
Amarandei Mariana
Anuriev Natalia
Ardeleanu Adrian
Catruc Angelica Eugenia
Căliman Maria
Chelaru Lenuţa
Cecuz Silvia
Costea Maria
Coșuleanu Ileana Dedia
Dorin Mihai
Dumitru Maria
Floria Eugenia
Fotea Valerica
Gheaţă Constantin
Gheorghe Luminiţa Magdalena
Grigoraș Teodora
Grosu Rodica
Hîmbu Victor
Hrimiuc Ștefan
Lăzărescu Gheorghe
Lungu Paraschiva
Mărguță Aurel
Mihalache Maria
Moisă Maria
Nica Traian
Părpăriţă Doina
Popa Corneliu
Pricop Doiniţa
Sărban Neculai
Tataru Mihai
Tăbăcaru Leonida
Turcanu Angelica
Ungureanu Didina
Vasile Maria
Vicol Ecaterina

ProMoțIA
1969-1970

clasa a XII-a A
secția reală
Diriginte - Prof. Damian 
viorica

Balan Rodica
Bîrca Doina
Budeanu Caracas Ionel
Busuioc Valentin
Butnaru Adriana
Cadinoiu Tania
Ciornei Constantin
Cojemeaca Maria
Costin Ioan
Dorohoi Iordache
Dragnea Dorin Pavel
Fîntînariu Alexandrina
Grijincu Neculai
Halunga Vasile
Hristea Gheorghe
Luchian Carmen Lucia
Mălureanu Adriana
Mihalache Ștefan
Niţu Corina Viorica
Olaru Viorel
Oproiu Florin
Pictol Adriana Lucia
Pînzariu Vasile
Pricoapă Mariana
Rujan Mircea
Rusu Ilie Adrian
Soreanu Vasile
Stăcescu Leon Gabriel
Vasiliu Cezar Mihail
Zghibarcea Vladimir

clasa a XII-a b
secția reală
Diriginte - Prof. vasilache 
valeriu

Amariei Viorica Drăguliţa
Angheluţă Constantin
Butnaru Dan
Curelaru Dan Mihail
Dascălu Rodica
Delion Doru Sabin
Duru Gheorghe Dan
Fordea Ioan
Grigoroaie Aurica
Havresciuc Eufemia Liliana
Holban Despina
Ignea Eugenia
Ioniţă Gheorghe
Manoliu Florin
Marin Paul
Munteanu Constantin
Pelin Dan
Popa Ioan
Popîrlan Neculai
Rotaru Ștefan
Săndulache Viorel
Sorohan Silvia
Stancu Viorel
Şerban Victor
Svarţi Victor
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Tudorache Mihai
Tunaru Ionela
Vacariu Ioan

clasa a XII-a c
secția reală
Diriginte - Prof. Marcu Minel

Agapi Maria
Alion Ilinca
Antoche Aurora
Balan Margareta
Balan Rodica
Băetu Gabriela
Bobu Gheorghe
Butnariu Elena
Butnaru Vasile
Călin Constantin
Ciornei Virgil
Ciubotaru Nadejda Violeta
Costăchel Adriana
Crăciun Costică
Dascălu Viorica
Dîrvariu Gelu
Harabulă Floarea
Ivan Constantin
Lehănceanu Florin
Luţă Rodica
Măgureanu Pavel
Năstase Lenuţa
Plenovici Eugen Florinel
Sava Iulian
Strugaru Maria
Ursache Constantin
Vișan Dorinel
Zaidel Corina

clasa a XII-a D secția 
umanistă
Diriginte - Prof. valter lavinia

Abuhnoae Elena
Albu Iulian Narcis
Arhire Aurica
Brânzilă Mihai
Buga Larisea
Căruntu Violeta
Coman Maria
Crăciun Elena
Creţu Maria
Creţu Călin
Enache Marta
Fumu Stelian
Ionescu Mariana
Iţco Elena
Lapteș Maria
Lupu Gheorghe
Mariciuc Felicia
Patrichi Mariana
Postică Gabriela
Prună Tinca
Purice Gabriel Dan
Rădulescu Ana
Rândașu Aurel
Rusu Mihai
Săvoaia Gheorghe
Șerban Florica
Ștefan Emilia
Tătaru Maria
Ungureanu Elena

Ungureanu Maria
Zahariuc Madlena

clasa a XII-a E
secția umanistă
Diriginte - Prof. grigoraș 
georgeta

Achim Ecaterina
Apetrie Sevasta
Băbușcă Mariana
Buștiuc Ioan
Ciubotariu Alexandra
Cîrlig Maria
Cotoman Neculai
Despinoiu Cristina
Dulce Aneta
Enache Aurica
Gheţu Didina
Gheţu Eugenia
Ianișevschi Mihai
Ionașcu Maria
Juglan Elena
Marcoci Elena
Mărgărint Valeriu
Mihalache Eleonora
Nichita Cornelia
Pîntea Paul
Popa Rînceanu Veronica
Roman Olga
Roșu Mihai
Simion Maria
Tănase Constanţa
Unișor Valerica
Vrabie Livia

ProMoțIA
1970-1971

clasa a XII-a A
secția reală
Diriginte - Prof. Dorobaţ Ana

Badrajan Irina Ioana
Bandac Romeo
Butnariu Maria
Chiriac Constantin
Cojocariu Mihai
Cozma Victoria
Creţu Silviu Cristodor
Curcan Ana
Dascălu Victoria
Dudea Cornelia
Gheorghiu Florica
Grijincu Dumitru
Ianoș Costică
Ilașcu Ioan
Irimia Adriana
Ivanovici Emilian
Lăzăroiu Ion
Lipșa Maria
Maxim Gheorghe
Mihalache Marian
Mînzu Lucia
Mustaţă Livia
Nechifor Costache
Nechifor Cristian Mihai
Onofriciuc Lucreţia
Paiu Corneliu

Panicu Mihai
Pîntea Corneliu Nușa
Plăticică Dorel
Pleșca Ionel Eugen
Rotaru Zenovia
Rumpel Dumitru
Şipoteanu Vasile Corneliu
Tomulescu Constantin
Topcea Gică
Ungureanu Petru

clasa a XII-a b
secția reală
Diriginte - Prof. Muraru 
felicia

Adăscăliţei Adrian
Averescu Alexandra Cornelia
Bakk Eugenia
Barcov Nina
Bejenariu Mihail
Buchholtzer Loreley Christine
Ceică Viorel
Filip Victor Iulian
Gîlea Iuliana Eliza
Gherasim Constantin
Huluţă Elvira Veronica
Ionescu Dumitru
Mădîrjac Luminiţa
Murariu Mihai
Nechitoaia Ionel Dan
Neughebauer Radu
Păruș Dorin Alexandru
Roteriuc Maria
Rotaru Gheorghe
Rusu Doina
Sapsa Justin

clasa a XII-a c
secția reală
Diriginte - Prof. Pavel Nicolae

Adam Neculai
Alexandriuc Victor
Amza Constantin
Botezatu Gicu
Bulancea Damian
Burăh Bercu
Butnariu Adriana
Butnaru Georgeta
Catarschi Eugenia
Catarschi Vasile
Ciobanu Irina
Cocea Dan
Dobârceanu Ion
Galaction Iulia
Gheorghiu Valerica
Ghiorghișor Livioara
Hrițcu Silvia
Ilie Dumitru
Ionel Cornelia
Leca Mihai
Luca Ștefan
Macovei Gheorghe
Mihai Nantes Dan
Mocanu Virgil
Nechifor Valentina
Nicolau Rodica
Potop Gheorghe
Sasu Maricica

Silvestru Adrian
Spuză Ioan
Stârcea Florin Gheorghe
Stîrcea Ovidiu
Șapcă Georgeta
Ştefănescu Adrian
Tataru Elena
Timofte Nicolae
Tonegariu Nicu
Trifași Mariana
Vîlcu Doru Mihai
Vlae Constantin

clasa a XII-a D
secția umanistă
Diriginte - Prof. brezulescu 
Elisabeta

Abuziloaie Maria
Alexa Mariana
Atudosie Mariana
Boghian Ecaterina
Cocuz Virgil
Dascălu Luminiţa
Diaconescu Elena
Diaconescu Mariana Rodica
Ghemeș Doina Steliana
Gherghel Antoneta
Grigoroșcuţa Elena
Hancu Tatiana
Gheorghiu Valerica
Laurescu Angelica
Lupu Constantin
Lupușoru Luminiţa
Mardare Silvia
Melnic Livia
Nica Marian
Oros Sorina Aurelia
Pășcăneanu Georgeta
Petrovici Verginia
Radu Elvira
Radu Maria
Răileanu Petra
Săvescu Maria Matilda
Secară Elena
Ştefaniu Tatiana
Toma Maria
Ţaranu Marina

clasa a XII-a E
secția umanistă
Diriginte - Prof. stratulat 
Andrei

Abramovici Săndel
Bîrzu Gavril
Botez Maria
Burghelea Silvia
Caunic Antona
Cheher Rodica
Chirica Marilena
Comanelea Maria
Constantin Elena
Cișmariu Georgeta
Cocea Mariana
Dimov Asia
Danciu Florentina
Dulman Dănuț
Guzgă Veronica
Herciu Gelu
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Iftimie Maria
Lișmanu Paraschiva Margareta
Mihalache Ioan
Mihalcea Petru Petronela
Muraru Geta
Negru Constantin
Obreja Tudose
Poturu Sofia
Popa Mărioara
Ropotă Paula
Teodor Viorica
Tomac Maria Rodica
Timofte Tania
Zghibarcea Tamara

clasa a XII-a f
secția umanistă
Diriginte - Prof. Navari gita

Agape Eufrosina
Anastasiu Carmen Doina
Balan Ana
Balan Valerica
Bîgu Maria
Bogdan Dorina
Cercel Aurica
Chelsoi Emilia
Conţeanu Mariana
Croitoru Irina Elena
Davlea Dan
Diatciuc Mariana
Dimitriu Claudia Maria Cristina
Fofel Iulian
Gheorghiu Dănuț
Gîmbuţă Stela
Goroneanu Carmen Doina
Leibovici Carmen Doina
Mardare Elena
Mihalache Elena
Moldoveanu Eugenia
Moșulică Emil
Nechita Maria
Răileanu Oprea
Secară Maria
Sîrbu Cornel
Ştefan Elena
Todirău Angela
Ţugulea Veronica
Uruioc Corneliu
Uzarciuc Viorica
Vrabie Maria
Zlăvog Romeo

ProMoțIA
1971-1972

clasa a XII-a A
secția reală
Diriginte - Prof. Marcu Minel

Andronic Violeta
Arvinte Elena
Boiboreanu Dan
Botezatu Aurica
Chircu Constantin
Crețu Viorica
Croitoru Ionel
Dimitriu Corneliu
Dorfman Hary

Dumitrescu Dan Nicolae
Florescu Dorel
Luca Amalia
Macri Elena
Matei Anișoara
Matfeev Florin
Merlușcă Virgiliu
Moscovici Tina
Nichita Adriana
Petru Iulian
Raut Marcela
Salceanu Ștefan
Simionescu Dan
Stoian Constantin
Stoica Maria
Stratulat Rodica
Timircan Maria
Trus Dorina
Turda Irina
Ungureanu Mihai
Văculișteanu Lucia Maria
Vechiu Nicolae
Zabulică Teodor Mihai

clasa a XII-a b
secția reală
Diriginte - Prof. sfartz rellu

Bătoiu Anca
Belom Smaranda
Ciobanu Dan Alexandru
Ciochină Mariana
Cohn Isac
Coter Florin
Galiceanu Dorel George
Gheorghiu Tudor Dan
Gogu Mircea
Haralamb Dorel
Hălăgescu Constantin
Iftode Gabriela Ecaterina
Istrate Tudor Alin
Ițco Mariana
Iuclea Harry
Merlușcă Ștefan
Mihăilescu Cristina
Mîndrescu Volodea
Mocanu Traian
Pescaru Luiza Ligia
Pinteală Magda
Poplicher Herman
Romanescu Dan Florin
Sîrbu Mihaela Virginia
Talașman Sorin
Terescu Liliana Paraschiva
Veserman Sorin
Vlad Marius
Zaharia Ioan

clasa a XII-a c
secția reală
Diriginte - Prof. creţescu 
Maria

Aniculăesei Anișoara
Anisei Magdalena
Bucureșteanu Octavian
Bulgaru Luminița Maria
Butnariu Felicia
Cocriș Dorina
Coman Petru

Coțoman Ilie
Gheorghiu Florin
Ghergheșanu Lenuța
Hadarag Emil
Huțupanu Valentina
Ilegitim Mihai
Ionițăie Eugenia
Laurescu Petru
Mărguța Rodica
Mihăilă Constantin
Oloeru Constantin
Onea Mihai
Paveliuc Petru
Postelnicu Mihai
Prisăcaru Marcel
Șipoteanu Romică
Teodorescu Decebal
Tudorache Viorica
Zaharia Leonard

clasa a XII-a D
secția umanistă
Diriginte - Prof. Alexandrescu 
Marcela

Alăzăroaie Viorel
Artenie Anca
Bîrzu Dana-Anca
Boazu Gabriel
Coteanu Anca Paula
Dumitraș Violeta
Fodur Violeta
Grețcu Aurelia
Grosu Dana Renata
Ibănescu Maria
Iftodi Ileana
Ignat Petru
Ionaescu Rodica
Irina Gabriela
Luca Doina
Lupu Mariana
Maftei Doina
Meleșcan Cristian Longin
Odinschi Cristiana
Petrovici Ana
Sora Alexandru-Ioan
Slicaru Ruxanda
Toma Maria
Ungureanu Didina
Ungureanu Mariea
Veveriță Elena
Vezeteu Cornelia Stelica

clasa a XII-a E
secția umanistă
Diriginte - Prof. condurache 
gheorghe

Andronic Angelica
Azoiței Cecilia
Baciu Mariana
Baciu Virginia
Baraboi Constantin
Băsu Rodica
Boian Georgeta
Bouruc Antoaneta
Burlacu Doinița
Burlacu Rodica
Cazacu Elena
Ciubotaru Cornelia

Colac Anișoara
Coman Alexandru
Coroi Zîna
Dinică Valentina
Furnică Marta
Ghetu Gina
Hîmbu Cristina
Horhotă Violeta
Iluță Maria
Iordache Florica
Lăpușneanu Viorica
Lina Dragoș
Luca Mihaela
Mînzu Bianca
Moșulică Constantin
Patrichi Gabriela
Păduraru Olguța
Popa Ana Maria
Pozdirca Eugenia
Raizu Maria Ana
Roșu Marieta
Rotariu Florea
Spătaru Lucia
Tafuni Victor
Tulbure Aurica
Zelincă Maria

clasa a XII-a f
secția umanistă
Diriginte - Prof. Zala Niculina

Antohe Maria
Axinte Constantin
Baltag Aneta
Bejan Vasilica
Butnariu Constantin
Căușanu Maria
Chiriac Rozica
Cîmpeanu Cristina
Cojocaru Elena
Dimitriu Ecaterina
Drăgoeaș Pompiliu
Filip Sonia
Furtună Mariana
Gafton Elena
Ganu Viorica
Gîrneț Mariana
Ichim Vasile
Lazăr Ramona
Luca Ana
Lupu Maria
Mocanu Niculina
Moraru Ioana
Munteanu Maria
Neagu Nicolae
Nicu Catinca
Popa Doina Dorina
Potîngă Ortansa
Săcăleanu Vasile
Simon Elena
Timofte Adriana
Trifănescu Argentina
Tudor Remus
Ungureanu Emanuela
Ursache Mioara
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ProMoțIA
1972-1973

clasa a XII-a A
secția reală
Diriginte - Prof. bozan Mihai

Aigănătoaie Tiberiu
Alexandrescu Doica
Alexandru Rodica
Andronic Radu
Aruște Alexandru
Bacalu Sergiu
Beșliu Teodor
Chelaru Mircea
Ciubotaru Rodica
Forăscu Paul Luigi
Gimiga Daniela
Gîlea Daniela
Grigoraș Laurențiu
Hreniuc Victor
Lovinescu Magda
Lupu Dan
Mihăilescu Liliana
Miler Mihai
Mitache Adrian
Pitulan Dorin
Scutelnicu Stela
Sfîrlos Dumitru
Talmaciu Marinela

clasa a XII-a c
secția reală
Diriginte - Prof. valter lavinia

Aftanase Constantin
Andronache Ioan
Aprodu Corneliu
Constantinescu Gheorghe
Chiosac Anca
Gălbiniță Ana
Ivașcu Constantin
Mărguță Elena
Morariu Ioan
Munteanu Florin
Nistor Silvia
Palaghia Remus
Paul Cornelia Emilia
Păduraru Elena
Petrov Veruța
Pogîngeanu Florina
Popa Carmena
Popa Vasile
Radu Florin
Răuș Carmen Georgeta
Răutu Viorica
Rotariu Paula
Rusu Marinela
Strujan Eugen
Șalariu Romică
Trofin Eugenia
Tudose Ion Jean
Valinte Constantin

clasa a XII-a D
secția umanistă
Diriginte - Prof. Mitrofan 
vasile

Abuhnoaie Aneta
Acatincăi Carmen
Albu Pavel
Alexa Angela
Chelaru Odette
Chiosac Cristian
Chirilă Neculai
Ciornea Dorina
Cristescu Lucia
Croitoru Constanța
Dobrea Elena
Dulhac Doru
Fordea Doina
Ghimeș Luminița
Golodniuc Virginica
Harabulă Silvia
Hodorabă Carmen
Istrate Gilda
Leahu Roxana
Moldovanu Carmen
Nemțeanu Rodica
Nistor Georgeta
Papuc Angela
Pavel Ecaterina
Păduraru Marian
Pînzaru Nicolae
Radu Elena
Relinschi Cornelia
Roiniță Violeta
Simionescu Doina
Ștefănescu Elena
Tăbăcaru Maria
Tănase Angela
Ursache Argentina
Vasilie Dragoș
Vasiliu Maria
Vezeteu Stelu

clasa a XII-a E
secția umanistă
Diriginte - Prof. gostar Emilia

Aducovschi Angela
Biliuță Maria
Bobirsac Elvira
Butnaru Mărioara
Cazacu Maria
Chelaru Eugenia
Coman Viorel
Cotan Gheorghe
Curlea Olga
Durnea Costică
Fodor Ovidiu
Gavril Paraschiva
Herea Violeta
Ivanovici Gheorghe
Lazăr Mărioara
Moldovan Maria
Nistor Florența
Pascal Maria
Pavel Doina
Părpăuță Angela
Plăcintă Cristiana
Roșescu Gabriela
Săcăleanu Geta
Surdu Vasile
Stefurac Viorica
Timofte Aurica
Tomaz Adriana

clasa a XII-a f
secția umanistă
Diriginte - Prof. crivoi Elena

Amarandei Sandu
Argeanu Aurora
Avrămoaie Eugenia
Burghez Florentina
Căpățînă Aurica
Cioabă Constantin
Coman Magda Antoaneta
Coman Tiberius
Cuciureanu Gabriela
Darie Lidia
Dănilă Mariana
Duca Viorica
Hoffman Rodica
Huțanu Doina
Ignățel Virginica
Muha Eduard
Nisioiu Neculai
Pantelimon Elena Ionica
Popovici Mărioara
Potîngă Gheorghe
Răzleț Petru
Rusu Elena
Ștefănică Dan
Timofte Gheorghe
Ungureanu Eugen
Vicol Violeta
Zbarnea Maria

ProMoțIA
1973-1974

clasa a XII-a A
secția reală
Diriginte - Prof. rodica 
gavrilescu

Afrăsinei Cornel
Alexa Elisabeta
Bărbuceanu Cornel
Bradea Angela
Brăescu Iulia
Botezatu Niculina
Buchilă Elena
Burcă Tatiana Coca
Caramfil Maria
Chinciu Daniel
Chelaru Viorel
Cojocaru Viorica
Dorofte Doina
Dorohoi Cristina
Fofel Ioan
Frunză Carmen
Georgescu Doina
Gheorghiu Carmen
Garofeanu Ioan
Grigoriu Octavian
Ionescu Costinel
Isloi Emilia
Lazăr Mihai
Leahu Ioan
Lungu Corneliu
Meunichi Ecaterina
Miron Benona Iulia
Mironescu Nicolae
Movileanu Cristina

Nechita Ana
Noea Mariana
Pintilie Maria
Rotaru Vasilica
Slabu Marcelina
Surdu Fevronia
Veringă Maricica
Zaharia Angelica

clasa a XII-a b
secția reală
Diriginte - Prof. bozan Mihai

Amurăriței Ioan
Anorișan Elisabeta
Boazu Sorin
Bostan Maria Cristina
Ciuntu Mihai
Crauciuc Petru
Crețu Cecilia Iulia
Drughe Constantin
Fotache Adriana
Gavrilescu Camelia
Hotnog Silvia Vavila
Lupașcu Rodica Silviana
Lupu Adrian
Manolache Mircea
Matei Doru
Mustață Mariana Doina
Orolovschi Ana Svetlana
Pantazică Florin Nicolae
Radu Petrică
Repta Daniela
Rosaner Marian
Tudorașcu Dorin
Vasilache Dumitru
Volovăț Neculai
Zeru Nicolae

clasa a XII-a c
secția reală
Diriginte - Prof. brehulescu 
Elisabeta

Agache Mihai
Agjion Virgil
Amarandi Sergiu
Anăstăsoaie Mihai
Andrei Cristian Jorj
Andronic Mihail
Antone Ana
Brînzei Dan
Bulgaru Gheorghe Eduard
Buteică Dan
Cazangiu Dorin
Căpățină Traian
Cenușă Arcadie
Chirilă Mircea
Ciuculeț Neculai
Coțovanu Florin
Davideanu Bogdan Victor
Dăniță Elena Valentina
Grosuleac Viorel
Grumezescu Elena
Hîrjă Angela
Isloi Constantin
Ițce Radu
Lupu Maria
Mînzu Sorin
Moscovici Maricel
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Pricop Ioan
Roșu Eldorina
Scorpan Constantin
Tănase Ioan
Tinu Petru Constantin
Ungureanu Cătălin
Vilceanu Victor

clasa a XII-a D
secția umanistă
Diriginte - Prof. Petrescu Ioan

Anchiței Ioana
Amăriuței Rodica
Anghel Maria
Bîrliga Maria
Cătărău Colea
Ciugulea Florentina
Constantinoiu Elena Doina
Caroi Pavel
Dobrișan Valerica
Farca Maria
Fronea Maricela
Grigoraș Anișoara
Huțanu Lavinia
Jilavu Elena
Juncu Aurel
Nedea Mircea
Olariu Elena
Paicu Ioan
Panțiru Georgeta Eugenia
Peptănaru Ionela
Petrovici Cristina Mirela
Pleșca Margareta
Popa Ion
Popescu Violeta Gabriela
Racu Ana
Timofte Cristian
Tudosă Vasile
Tăbârnă Elena

clasa a XII-a E
secția umanistă
Diriginte - Prof. Navari gita

Acasandrei Maria
Adam Aurelia
Alexa Liliana
Asaftei Paula
Atodiresei Angela
Boacă Genoveva
Botezatu Dumitriana
Brătuleanu Cecilia
Breazu Dan
Capră Elena
Ciornei Dorina
Constantinescu Iolanda
Crăcană Anișoara
Daniliuc Carmen
Dîncan Alice
Dobrovici Mircea
Dorneanu Beatrice
Drăgan Virginia Mihaela
Enache Constantin
Fodor Lucian
Gaidur Laurența
Gostar Ana Maria
Grecu Maria
Iacob Adina
Ionescu Rodica

Minea Constantin
Necula Ernestina Gabriela
Olăeru Romica
Pleșescu Viorica
Popescu Clemenția
Popovici Valerica
Rienhofer Heike
Rotariu Delia
Strugaru Floarea
Stoica Tatiana
Vasluianu Felicia

clasa a XII-a f
secția umanistă
Diriginte - Prof. Mitache 
teodora

Andrei Gheorghe
Axinie Doina
Benchea Eugen
Bîrzu Lucreția
Bolat Angela
Bonciu Ana
Butnaru Silvia
Calistru Veronica
Căpățînă Viorica
Ceaicovschi Carolina
Chileoș Sorin
Ciobanu Gheorghe
Ciudin Stela
Condurache Emilia
Costin Cezara
Dropu Victor
Duță Magda
Filipescu Camelia
Ghilcoș Mihai
Irimia Virginica
Isailă Eugen
Ivanovici Ana
Lupu Doinița
Lupu Maria
Maier Valentina
Manole Iuliana
Mălăncuș Rodica
Mihăilescu Vasile
Moraru Carmen
Morărașu Liviu
Popescu Ioana
Pricop Alexandrina
Sava Constantin
Scînteie Dumitru
Slăbuțu Dana
Strugariu Gabriela
Tinu Mariana
Vornicu Valeria

ProMoțIA
1974-1975

clasa a XII-a A
secția reală
Diriginte - Prof. Anton florin

Aionițoaie Dumitru
Albu Mihai
Butnariu Emilia
Chiriac Tatiana
Dascaliuc Marcel
Diaconu Dan

Enescu George
Fediuc Tatiiana
Ghergheșan Gabriel
Harnagea Constanța Elena
Lavric Angelica
Lupu Traian
Orza Maria
Pană Nicolae
Pavel Corneliu
Popa Florentina
Popescu Carmen
Rumpel Nicolae
Sanilevici Carol
Slătineanu Radu
Teodor Doru
Ungureanu Gabriel
Vdovicenco Valentina

clasa a XII-a b
secția reală
Diriginte - Prof. Popescu 
Meleghia 

Albeanu Adriana
Alecu Mariana
Anastasiu Adela
Antoniu Adriana
Apreutesei Cristina
Bălășescu Neculai Benoni
Băloiu Mihaela
Brișan Viorica
Buhăceanu Rodica
Cărăușu Maria
Cheher Dan
Chiriac Dumitru
Cotrohol Gheorghe
Dimitriu Florin Mircea
Găină Andrei Florin
Gheorghiu Alexandru
Grigoriu Viorel
Gurzu Sergiu
Helgiu Emanuel Iosif Florin
Ilade Lăcrămioara
Ilașcu Mihaela
Matran Eugen
Mireuță Elena Doina
Moisă Mititcă
Musteață Valentina
Pop Titiana
Popovici Corneliu
Răgoz Emil
Rogozan Carmen Gabriela
Sârbu Elena
Stratulat Luminița Carmen
Tănasă Savel
Tonegaru Veronel
Vrînceanu Aurelia
Zahariuc Mircea Viorel

clasa a XII-a c
secția reală
Diriginte - Prof. Pavel Nicolae

Adam Milorad
Antoniu Lia Florica
Aștefanie Anișoara
Bandol Virgil Marius
Bălan Georgeta
Botoșineanu Elena
Buzducescu Rodica Ștefania

Chirica Aurelian
Costin Doina
Crețu Maria
Cucu Gabriela
Dabija Mihail
Dascălu Gabriela
Dorofte Luminița
Dorohoi Radu
Gavril Valentin
Giuroiu Eleodor
Grădinaru Victor
Grosu Eugen
Huluță Neculai
Ionescu Aurel
Karompachi Dumitru Dorel
Macari Valeria
Marciuc Elena
Mattes Eduard
Mihai Constantin
Moșneagu Carmen
Onofrei Doina Marieta
Pasnicu Elena
Savuță Sorin
Schender Georgeta Lidia
Smolinschi Marinela
Timofte Mihaela
Vîrlan Viorel
Zota Mariana

clasa a XII-a D
secția umanistă
Diriginte - Prof. Dorobăţ Ana

Anghescu Tamara
Anghel Elena
Beleca Rodica
Brehuescu Anca
Botezatu Mariana
Cismariu Livia
Coroi Maria
Damean Cornelia
Dumitraș Lora
Gafenco Gianina
Gheorghiu Anca
Grigoraș Mariana
Hamăn Francesca
Huțupanu Maria Elena
Leik Carmen
Ludvig Sanda
Matrană Gabriel
Panait Martha
Popa Gabriela
Popa Alexandru
Radu Adrian
Sainciuc Margareta
Stoica Aurelia
Tănase Mihaela
Toderică Violeta
Tudosă Valentina
Țarălungă Emilia
Vesa Dorina

clasa a XII-a E
secția umanistă
Diriginte - Prof. grădinariu 
olga

Calistru Genoveva Carmen
Chibici Gabriela
Chira Dumitru Adrian
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Ciobanu Elena
Ciopata Violeta
Cojocaru Tereza
Conachi Georgica
Cozmei Radu Mihai
Diaconu Jana
Foca Felicia
Gacea Felicia
Galbează Adrian Vasile
Gramaticu Claudia
Grosu Gheorghe
Hudac Viorel
Huștea Virginia
Huțanu Mihaela Zenovia
Ion Mircea
Ionel Alexandru
Mitache Titea
Nani Ana
Nemțanu Elena
Nicolau Mariana
Păduraru Rodica Lenuța
Păun Ion Eugen
Răduțu Maria
Rășchior Valentina
Rotariu Maricica
Stoica Zinica
Vrînceanu Corneliu Constantin

clasa a XII-a f
secția umanistă
Diriginte - Prof. stratulat 
Andrei

Burlui Georgeta
Burtilă Alexandrina
Ciobanu Ana
Crăcană Magdalena
Dîrțu Elena
Donici Mariana
Dumitriu Doinița
Gîrjan Nela
Graur Ecaterina
Grecu Maria
Hodoroabă Adriana
Ionel Camelia
Istrate Mariana
Lupașcu Maria
Lupu Eugenia
Părpăuță Radu
Popistraș Lucia
Radu Elena
Stratulat Maria
Suler Cristina
Tudose Elena
Vasiliu Marlena
Zaharia Ana

ProMoțIA
1975-1976

clasa a XII-a A
secția reală
Diriginte - Prof. constantin 
Elena

Alexiu Magdalena
Anton Maria
Arsenof Mihaela Gabriela
Balaban Florentina

Bădros Mihaela Simona
Bejenariu Gabriel
Beleca Mircea Ioan
Cilibiu Eugen
Cotorobai Eduard
Diaconescu Constantin
Dornescu Gheorghe
Enache Gabriela Causette
Erdes Ivona Agnes
Fotache Adrian
Gheorghiescu Melu
Girjan Eugenia
Gorcioaia Angelica
Grigoraș Aglăița
Hârlea Popa Rely Carmen
Ilegitim Zinica
Iosipescu Marius Ionel
Liţu Sorin
Manolache Marian Doru
Marcu Constantin
Mihalache Eugenia
Moisă Violeta
Nicoară Mihaela
Oghina Radu
Pavel Miia
Pirchiu Dănuţ
Pleșu Alexandru
Polacs Lidia
Pricop Costică
Robciuc Petre
Săpunaru Sorin Marius
Săvescu Elena
Timofte Silvia
Titei Cristiana
Toncu Elena

clasa a XII-a b
secția reală
Diriginte - Prof. vornicu 
Alexandru

Anastasiu Mirela
Badeliţă Liviu
Cadinoiu Paula
Catz Iosif
Chiorescu Radu
Ciocan Cezarina
Ciocoiu Dan
Dedai Lenuţa
Diaconu Doina
Diaconu Corneliu
Fermeșanu Ion
Gherghel Claudia
Gîrbea Aurel
Loszniov Coralia
Mircea Cătălin
Mititelu Miluţa
Pană Ionela
Pitulan Daniela
Popescu Mihai
Porumb Cristian
Purdu Anca
Sanilevici Edgar
Sava Corina
Săvescu Carmen
Stancu Alexandru
Teodosiu George
Teodoru Carmen
Tonegaru Liliana
Trifan Alina

Varlaam Horaţiu
Velicu Mirela

clasa a XII-a c
secția reală
Diriginte - Prof. Neacșu Magda

Albu Adrian
Alexandrescu Cornelia Elena
Chirgan Daniel
Ciobanu Renata
Coman Corneliu
Condriuc Romeo
Cozmulescu Rodica
David Dan Vlad
Dinică Viorica
Dorneanu Corneliu
Fera Constantina
Filip Victor
Frânghiu Vlad
Ghioc Ilie
Guzu Valeriu
Grăjdeanu Dan
Leca Mihaela
Luca Mihaela Carmen
Manea Daniela Carmen
Mateciuc Mihaela
Matei Vasile
Moraru Eugenia
Negru Viorel
Pacular Alexxndru
Peptănaru Vivi
Popescu Berca Maria
Prisacariu Gabriela
Rusu Neculai
Săvoaia Maria
Stoica Georgeta
Sarahovici Viorel
Taciuc Constantin
Tiţu Gabriela
Vasile Mihaela
Vieru Doina
Vieru Vorel

clasa a XII-a D secția 
umanistă
Diriginte - Prof. ciobanu 
carmen

Andriesei Angela
Bordeianu Alexandrina
Borțea Ninela Dana
Bunghez Doina
Caranfil Elena
Căliman Tamara
Ciobanu Tamara
Cosmici Georgeta
Ghervasă Mariana
Grigoriu Carmen
Hortolomei Cornelia
Iavolshi Gabriela
Creţu Titi
Creţu Vasile
Lazăr Nadejdea
Moraru Elena
Pacriţă Odeta
Paizan Mirela
Raveica Felicia
Rădeanu Elena
Roman Angela

Săftiuc Celia
Timofte Silvia
Teodoru Rodica
Trăistaru Gabriela
Voroneanu Mihaela
Zahariea Cătălina Aurora

clasa a XII-a E secția umanistă
Diriginte - Prof. condurache 
gheorghe

Andrei Valentin
Apetrei Elena
Boldea Viorica
Botez Maria
Buzdugan Constantin
Costică Elena
Florea Maria
Gheorghiţă Elena
Ginju Viorica
Grădinaru Dan
Honciuc Dumitru
Irimia Lenţa
Jijie Liliana
Mititelu Tinca
Moraru Elena
Müler Fănel
Nechifor Sorin
Panainte Lidia
Peiu Elena
Petrovici Maria
Pintilie Aneta
Plămădeală Maria
Popa Nina
Purice Ana
Rotaru Ștefania
Sandu Luminiţa
Solonaru Virginia
Strugariu Maria
Timofte Georgeta
Tuţurman Lilica
Vasilache Maria
Visternicu Adriana
Zlate Magdalina

ProMoțIA
1976-1977

clasa a XII-a A secția reală
Diriginte - Prof. olcescu Maria

Abăitănici Mircea
Adam Ioan Dan
Albu Adriana
Aștefănoaie Maricica
Capșa Manuela
Chirgan Mircea
Cîșlariu Gabriela
Cojocaru Viorica
Craiu Iuliana
Creţu Florin
Darie Mariana
Dăscălescu Nicolae
Eșanu Camelia
Etcu Vasile
Harabagiu Valentina
Ichim Liviu
Iov Maria
Lohn Nela
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Lungu Mihaela
Lupașcu Ana
Mănăstireanu Angela
Mihai Luiza
Mitrea Ion
Moraru Lidia
Moţcu Georgel
Nechita Nicoleta
Neamţu Valentin
Ravenca Adriana
Todireanu Florin
Tofanel Paloma
Vadovicenco Rodica
Zbanţ Liviu

clasa a XII-a b
secția reală
Diriginte - Prof. Mitrea 
virgiliu

Acatrinei Lucia
Agrigoroaiei Ștefan Eugen
Andone Oleg
Andrieșan Elena
Apostol Silvia
Baciu Mariana
Baciulică Adrian
Bistriceanu Beatrice
Bouroș Mariana
Constantin Daniela
Cociorvă Nicolae
Dascălu Ofelia Elena
Gheorghiu Despina
Gruia Romică
Gumeniuc Anca
Hreniuc Liviu Eugen
Lavric Corneliu
Leizer Rica
Luca Carmen
Mînzu Aurel
Moraru Eugen
Moroșanu Cristina
Nichita Laura
Olariu Viorel
Pinteală Emil
Pintilie Corneliu
Radu Teodor
Radu Valentin
Sîmbotin Camelia Victoria
Smău Antoaneta
Stinghe Corina
Vînătoru Gheorghe

clasa a XII-a c
secția reală
Diriginte - Prof. Avram 
Eugenia

Alcazi Georgeta Carmen
Andrei Elena
Arhip Iulian
Battlay Elena
Bicleanu Dumitru
Boghiţoiu Marius Doru
Bran Mariana
Buznea Elena
Chiteală Maria Melania
Costin Gabriel
Craus Georgeta
Crăciunescu Ioan

Dragoș Mariana
Georgescu Diana
Grosulescu Gabriela
Hârlea Ady Corina (Popa)
Ibănescu Elena
Ivasuc Iulian
Meiu Mioara
Mihăilescu Codruţa
Neamţu Tiberiu Paul
Nunveiler Romeo
Paliescu Cristina
Petraș Mihai
Păun Violeta
Petrea Ana
Popescu Victor
Rămășcanu Nicoleta
Rotimberg Gabriela
Simion Ecaterina
Şerbănescu Doiniţa
Ştefănache Mariana
Timofte Doina Mihaela
Toma Violeta
Verdeș Mariana
Vidrașcu Marcela
Vintilă Liliana
Vîjîian Camelia
Vujdea Gheorghe

clasa a XII-a D
secția umanistă
Diriginte - Prof. Damian 
viorica

Aanie Elena
Abuhnoaie Dorica
Amaximoaie Rodica
Baraboi Ionela
Bejan Carmen
Bejinariu Viorica
Brînzilă Georgeta
Budeanu Mirela
Chirilă Nicoleta
Cozmescu Petrina
Duca Rodica
Gavril Stelian
Gurlui Corina
Hulughiuc Vasile
Ionescu Adriana
Marcoci Magda
Mihai Olivia
Năslău Petru
Netedu Ofelia
Obadă Zenaida
Pahomi Maria
Palade Geta
Panican Dan
Pavel Elena
Petrescu Cristiana
Pintilie Angela
Sălișteanu Zoe
Sternat Rodica
Stroe Puiu

clasa a XII-a E
secția umanistă
Diriginte - Prof. Navari gita

Badea Georgeta
Căuș Olimpia
Chișcă Aurica

Cioată Elena
Ciobănașu Mărioara
Gustavici Elena
Harabagiu Georgeta
Mardare Valeriu
Miron Elena
Miron silvia
Moroșanu rodica
Negura Rodica
Noroc Maria
Papuc Aurica
Peptu Carmeluș Eugenia
Peptu Romică
Popa Florentina
Popistrașu Elena
Popovici Ana
Prodan Elena
Scîntei Maria
Tătaru Fănică
Tiron Victoria
Ungureanu Constantin
Urzică Adriana
Vlăsinescu Livia

ProMoțIA
1977-1978

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. crivoi Elena

Amarandei Florin
Apetrei Camelia
Apetrei Maria
Baciu Mirandolina
Balan Maria
Bîrlescu Iulia
Bârsan Stela Tatiana
Boia Daniel
Ciubotaru Dan
Ciuștea Maria
Cîșlariu Emilia
Cosmiceanu Tatiana
Costandache Angelica
Crăciunescu Nicoleta
Culincu Mihaela
Fecioru Camelia
Găgiulescu Mihaela
Ghiţă Stere
Harabagiu Ștefan
Ilie Elena
Matrană Liviu
Mititelu Carmen Narcisa
Mititelu Gheorghe
Mohamed Dia Ralda
Neculăeș Carmen
Pascu Liliana
Potîngă Vasile
Precu Mihaela Ecaterina
Râşcanu Ovidiu
Rumpel Magdalena
Sbângu Gina
Simion Petronela
Saim Svetlana
Tacu Iulian
Vasiliu Ovidiu
Vezeteu Mariana

clasa a XII-a b
clasă specială de fizică
Diriginte - Prof. talpalaru 
seryl

Aftene Cătălin
Alexandru Valeriu
Apăvăloaie Cristina
Bajora Daniel Giovani
Borza Firuţa
Cataramă Lia
Creţu Otilia
Chiculiţă Gabriela
Cosma Carmen Ionela
Crăiniceanu Constanţa
David Iulian
Dima Silviu Constantin
Drobotă Beatrice Rodica
Dumitru Carmen Ludmila
Gaitanidis Camelia
Gaubie Mariana
Junică Gabriela
Mătrescu Ovidiu Rică
Musteaţă Corneliu
Negru Vasile
Popovici Dumitru Ioan
Scutelnicu Viorel
Stipiuc Iulian
Stoian Gabriela
Urucu Camelia
Vară Mihaela
Velicu Dumitru
Velicu Roxana

clasa a XII-a c
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. Marcu Minel

Arhip Domnița
Bărbieru Cornelia
Bazon Maricica
Bișog Corneliu
Caravan Dorina
Cărăușu Mihaela Aura
Chirilă Maria
Condac Mihaela
Dabija Sînziana
Doboș Doru
Fânaru Maria
Frangoi Dan
Gorgos Liliana
Harabagiu Doinița
Ichim Liliana
Lavric Iuliana Elena
Lazarin Maria
Miron Ionela
Moșuleț Florin
Müler Mirela
Păvălucă Paraschiva
Petrea Elena
Plămădeală Ana
Popa Sorin
Puțanu Lidia Camelia
Roșca Maria
Roșu Luminița Cătălina
Rusu Anișoara
Severincu Silvia
Stoica Ion
Tănasă Angelica
Turcu Gheorghe
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Ungureanu Gheorghe
Ursache Liliana
Vacariu Marilena Ioanida
Vasiliu Marlena Dorina-Ioana
Zaiț Camelia

ProMoțIA
1978-1979

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. Muraru 
felicia

Aignătoaie Mihail
Albu Radu Constantin
Antohie Eduard
Anton Sorina
Baciu Mircea
Badea Constantin
Baltaru Teodora
Bouraș Ana
Braunstein Marius
Calcan Ioan
Cărăușu Dumitru
Ciopraga Radu Sergiu
Ciubotaru Viorel
Condriuc Gabriel
Constantin Florin Doru
Constantinescu Ina Mihaela
Cristea Nina
Dragnea Mirela
Druțu Irina
Ene Mirel
Florea Cristian
Florea Mirela
Gervescu Florin
Gârjan Teodor
Gorețchi Cătălin
Grinea Mihail
Harabagiu Dan
Ionescu Romeo
Iov Carmen Valy
Istrate Marcel
Lefter Florina
Marchidan Tamara
Marian Petru
Moisei Florin
Rotaru Cristian
Șelariu Doina
Șendrea Tania
Șortan Iulian
Teodorescu Cristiana

clasa a XII-a b
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. Meleghea 
Elena

Apăvăloae Radu
Arsene Elena Oana
Badrajan Roxana Georgeta
Balan Elena Georgeta
Bădăluță Margareta
Bejan Doina
Bodescu Beatris
Burlacu Maricel
Cîrlan Laura Viorica
Codreanu Carmen Camelia

Cojocaru Mihaela
Coman Lăzărescu Luminița
Condurache Carmen Georgeta
Crumpei Gabriel
Dăscălescu Eugen Vlad
Gireadă Daniela
Hilițanu Felicia
Hoarță Camelia Zvetlana
Iftene Mihaela
Irina Carmen
Lapteș Dan
Lazăr Olga
Luca Gabriela Anca
Macovei Anca Sevastia
Murgescu Camelia Mariana
Păun Cristina
Petraru Corina
Petrescu-Dîmbovița Vanda
Plai Mihaela
Poncu Sorina
Pricop Cătălin
Rusu Vasile Florin
Sofroni Ioana Ramona
Solomon Aniella
Salaru Vasile
Tabacaru Claudia
Terek Alexandrina Livia
Vicol Aida Crăița
Zahacinschi Diana Carmen
Zlate Maria

clasa a XII-a c
Profil chimie industrială
Diriginte - Prof. ciobanu 
carmen

Agape Nicolina
Airinei Iulia
Alcaziu Laura
Andrieș Gabriela
Ariciuc Nicoleta
Bistriceanu Luminița
Bandur Valeria
Buțureanu Claudius
Ceornodolea Constanța
Chirilă Elena
Corneschi Valeria
Costan Veta
Frunză Georgeta
Gheorghiu Maria
Ionescu Aida
Ipate Mariana
Leancă Aurora
Luță Lăcrămioara
Măriuță Irene
Meiu Rodica
Morariu Tudorița
Neagu Florina
Nechifor Cristian
Olaru Mariana
Păpăruz Elena
Păun Valeria
Popovici Doina
Rogan Camelia
Rotaru Roxana
Solomon Beatrice
Spoială Camelia
Tcaciuc Paula
Tîmboi Maria
Ursu Doina

Vechiu Cătălin
Vereștiuc Maria

ProMoțIA
1979-1980

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. Pavel Nicolae

Aghinei Zana Fadeta
Andreescu Iulian
Baciu Dorin
Berari Cristian
Boboc Elena
Budescu Mihaela
Burlacu Camelia
Catană Florin Teodor
Chifan Clauden
Chiru Sorin
Conducarchi Mariana Cristina
Constantin Gabriel
Constantinescu Viorica
Costache Iuri Gagarin
Crăiniceanu Liana
Dăniță Isabela
Dăscălescu Silviu Florin
Gherman Carmen Ramona
Grancea Viorel
Grădinaru Iulian Constantin
Grecu Melania
Guzgă Iulian
Ioil Lucian-Valeriu
Lipcovischi Sanda
Lupașcu Gabriel
Mircea Gheorghe
Muraru Radu Cristian
Nani Lavinia
Necoară Doina
Pînzaru Marian
Polcovnicu Virgil
Popescu Neculai
Răutu Bogdan
Sudur Sanda Ecaterina
Tăutu Ana Gabriela
Tihovan Venera
Urnă Alice
Verdeș Carmen Patricia

clasa a XII-a b
Profil fizică-chimie
Diriginte - Prof. Marcu Minel

Andrei Constantin
Balan Cristian Constantin
Balan Magda Valeria
Baldie Carmen Cristina
Bocan Ana Maria
Costinescu Rodica
Diaconu Carmen
Dulgheru Georgeta
Gavriloaie Traian
Ghiorghiu Dan
Gînju Carmen Gabriela
Ionescu Mihai
Ioniță Doina
Levardă Evelina Dorina
Macarie Daniela
Manaș Anca

Manciuc Doina Carmen
Martinescu Daniela
Mihoc Virgil
Nasie Liudmila Diana
Nohai Adriana
Nohai Dana
Pirchiu Anina
Poinescu Anica
Popa Liliana
Pujină Doina Iuliana
Ropotă Valentin Dan
Scripcariu Camelia
Sechi Monica Silvia
Sechi Valerica Luminița
Tocană Silvia
Toma Cristian
Talic Noru
Ungureanu Cătălin
Ungureanu Gheorghe
Urnă Iolanda

clasa a XII-a c
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. Agachi Ioan

Airinei Carmen Petronela
Apestu Otilia
Barbacaru Petronela
Băsescu Alina Mihaela
Bursuc Camelia
Carp Ana Mioara
Chebac Carmen Simona
Chelariu Daniela Claudia
Cochior Daniel
Cojocaru Irina Mihaela
Condurache Adriana
Costa Gabriela
Finichiu Silvia Gabriela
Grigoriu Ana Camelia
Hîrbu Eduard
Hristian Rozalia Verginica
Huțanu Gabriela
Istrate Ileana
Jaba Cornelia
Mălăcea Cornelia
Nan Emilia Stela
Pagu Daniela Roxana
Panainte Octaviana Georgeta
Pavel Lavinia
Poleacu Valentina
Popa Nadina Manuela
Popovici Cornel
Radu Luminița Florentina
Scripcaru Călin
Simionescu Simona
Sîrghie Dalila
Sorohan Alina
Stratulat Sorin
Șerban Iulian
Tancău Mihaela
Teodorescu Zinaida
Trușcă Ioana
Volcinschi Mihaela
Zota Luminița Ludmila
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ProMoțIA
1980-1981

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. lovinescu 
Natalia

Anghel George
Anca Ana Maria
Bandac Gheorghe Florin
Baroiu Mario Claudiu
Butnaru Dumitru
Calistru Cătălin Nicolae
Căileanu Corneliu
Cereteu Gabriel
Cernescu Valeriu
Chelariu Eugen
Chirica Elina
Chiruță Margareta Svetlana
Crihan Adriana
Dănăilă Adrian
Donicescu Carmen Mihaela
Dorobanțu Bogdan
Farmagiu Daniela
Ghilaș Mihaela Adriana
Halibei Magdalena
Lapteș Florin
Mascan Mirela Camelia
Moisiuc Iuliana Mihaela
Pantea Cătălina
Pînzariu Doina
Pompaș Diana Lavinia
Popovici Dinu George
Radu Octavian
Rădulescu Florin Iulian
Roșu Florin
Stoica Doina Mihaela
Șchiopu Aura
Turtureanu Aida
Timiraș Irena
Uliciuc Irina Elena
Ulman Cătălin Romică

clasa a XII-a b
Profil chimie industrială
Diriginte - Prof. bozan Mihai

Acostioaiei Gabriela
Albu Luminița
Anghelache Ioana Telona
Atanase Svetlana Sandrina
Bălășoiu Radu
Botez Liviu
Bursuc Cristina
Cadinoiu Elena Cristina
Cobzariu Eduard Sorin
Damean Maria
Deleanu Camelia
Dudnic Irina Ana
Filimon Raluca Mihael
Florica Marian
Gavril Otilia
Gavrincioi Adina
Grinea Nicoleta
Hilohi Elena Mariana
Hartolomei Olimpia
Iosep Livia
Lupașcu Cătălina

Mardare Luminița
Matei Magda Stela
Madvichi Ștefan Virgil
Miron Milena
Olaru Teodora Codruța
Pavel Nicoleta
Petrea Alexandrina
Popa Corina Nicoleta
Poroșnicu Cipriana
Purdu Sorin
Smuc Irina
Soroceanu Nicoleta Elena
Staicu Ioana Raluca
Strahone Carmen
Șușnea Adriana
Vornicu Gabriela Eugenia
Vrînceanu Larissa

clasa a XII-a c
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. Meleghea 
Elena

Albu Gabriela
Alexandrescu Liliana
Anton Carmen
Anton Emil
Bahrim Lucian Vișinel
Baican Mihaela Silvia
Bodrun Ștefania Luminița 
Cristina
Buțureanu Nicoleta
Ceobanu Crudu Luminița
Ciornea Carmen Cătălina
Ciureanu Elena Anca
Comănescu Liviu
David Georgeta Camelia
Fein Alfred
Filimon Sanda
Gafencu Yvone Gabriela
Ghenciu Adelina Roxana
Grigore Carmen Daniela
Holimberg Cristina
Iftode Daniela
Lașcu Elena Cătălina
Marin Dudu Elena
Măncescu Maria
Mocănașu Constantin
Pagu Otilia Mirela
Penescu Gabriel Ion
Perju Dana Mariana
Pletea Florina
Prosie Daniel Mircea
Răutu Radu
Rezuș Ciprian
Sandu Irina
Simionescu Elena
Spiridon Alexie
Ursache Dorina
Vasile Assia Denisia
Țuțumanu Carmen

ProMoțIA
1981-1982

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. talpalaru 
seryl

Adumitresei Codrin
Alecse Alice Carmen
Bîlbîe Roxana Mihaela
Burăh Olga
Ciobanu Olivian
Ciobotărașu Dorian
Condrea Mihaela Hanaco
Cristea Irina Marinela
Cutu Florin
Donisă Valentin
Dorobăț Daniela Anca
Dumitru Călin Dan
Enache Panseluța
Gheorghiță Daniela
Hoffman Emanuela
Iațic Serioja Cătălin
Ionescu Irina
Irimescu Dorian
Manolache Florin Bogdan
Meleghea Manuela
Merlușcă Cristina Elena
Năstasă Ionela Paula
Neacșu Dorin Octavian
Petcu Ciprian
Popa Carmen
Preda Cristina
Pricop Octavian Dumitru
Răutu Petronela
Rener Cristina
Roșu Betarice
Segall Harry
Slobozianu Mircea
Soroceanu Virgiliu
Spulber Marian Adrian
Stelea Lorin Valentin
Sortan Anca Maria
Vasilache Tiberiu
Voroneanu Nichi Radu

clasa a XII-a b
Profil mecanic
Diriginte - Prof. Anton florin

Balan Irina Florentina
Berechet Lăcrămioara
Bergher Hefy
Bîrghișan Livu
Calistrat Cristian Viorel
Casapu Cristina
Căpățînă Gabriela Maria
Dedu Ovidiu
David Paul
Delinschi Viorica Ionela
Dracea Dan
Dulgheru Traian
Ene Isabela
Fisel Benhardt
Ghiorghe Carmen Iulia
Ivanov Daniela
Leonte Florentina
Luca Elena Rozalinda
Manole Camelia
Marcu Anca
Micu Marius
Mihoci Cristina
Moscovici Marina
Moșneagu Mirela
Palade Gabriel
Peptu Manuela Adriana
Pîrvulescu Daniel Radu

Răileanu Vasile
Roșca Doina
Rotaru Tudor
Săvescu Marius
Simionescu Mihaela Cătălina
Sterea Daniela
Saim Noemi
Tiță Viviana
Trocin Tudor
Ungureanu Horațiu Dan
Vișan Elena
Vișan Nicoleta Gena

clasa a XII-a c
Profil biologie-chimie
Diriginte - Prof. Agache Ioan

Agache Carmen Mihaela
Albineț Carmen Dorina
Amarandei Daniela
Amihăesei Ioana Cristina
Apetrii Daniela
Apostol Dan
Bitere Mihaela
Bîrcă Mihaela Cătălina
Coman Felicia Lucia
Cozma Carmen Nicoleta
Croitoru Eveline
Cucoș Mercedes
Chirica Ofelia
Davideanu Grigore
Dimofte Carmen Gabriela
Drumea Cristina
Foca Gabriela
Grecu Florin
Grigorescu Corina Mihaela
Ghenghe Anca Mihaela
Horga Ines Cristina
Hurmuzache Mihnea
Ion Iuliana Anastasia Cristina
Munteanu Irina
Nadolu Carmen
Nechifor Carmen Elena
Negru Dragoș
Panaite Mihaela Lăcrămioara
Răileanu Gabriela
Sava Roxana
Teleșinschi Mihaela
Tudorache Dan
Verga Monica
Vulpe Vasile
Zinovei Diana

ProMoțIA
1982-1983

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. gavrilescu 
rodica

Agrici Mihaela
Antonovici Carmen Liliana
Atanasiu Manuela Lăcrămioara
Buliche Carmen
Burgă Beatrice Nicoleta
Butnari Luminița Adriana
Calance Ioana
Constantinescu Cătălina
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Corniciuc Carmen Diana
Chiriac Octavian
Cotuțiu Sorana
Cubasa Leonardo
Dârțu Florentin
Dumea Patricia Catarina
Ferenbac Reghina
Gheorghiță Manuela
Gânju Manuela
Goldenberg Marius
Harasim Carmen
Harghidan Ionel
Hilițianu Liliana
Iliescu Sorin Nicolae
Ioan Radu Florin
Lupu Gianina
Mihai Marius Mugurel
Mîndra Constantin Valentin
Pavăl Irina
Pivniceru Mircea
Rugină Narcis Florentin
Stoica Virgil
Ștefancu Nicoleta
Vătui Mihaela Lăcrămioara
Vieru Cristina
Vițalariu Irina Cristina
Zaharia Irina

clasa a XII-a b
Profil mecanic
Diriginte - Prof. burlec liviu

Apur Cătălin Florinel
Barbu Gabriela Dan
Bădărău Carmen
Bejenaru Paul
Boboc Daniela Cătălina
Chichirău Odetta Luminița
Chitic Anca Irena
Chiuca Adriana
Cilaci Radu
Ciubotariu Daniela
Ciocoiu Cristinel Daniel
Croitoru Daniela
Cucoș Eduard Viorel
Dăscălescu Dan
Dobrin Teodoriu Codrin 
Dumitrache Irina
Dușa Viviana
Găburiac Carmen Anca
Gâltan Carmen
Haidamac Roxana
Hrițcu Eusebiu Constantin
Huțanu Iulian Carmen
Leonte Gabriel
Livinschi Radu Cristinel
Măgureanu Adrian
Meteleanu Doina Manuela
Nicolau Dana
Niculae Adina Hanelore
Pavel Mihaela
Prisacariu Ion Cristian
Prodan Alexandru
Sandor Manuela
Tănase Mirela
Timofte Carmen Beatrice
Urdaru Bogdan
Vătăjanu Dumitru
Vigdor Silvia Francela
Vornicu Marinela

Vrînceanu Radu

clasa a XII-a c
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. Marcu Minel

Andone Carmen
Apostol Petronel
Bogonos Daniela
Bosnea Daniela
Buzdugan Daniela
Chihaia Dan
Ciobanu Elena Viorica
Cozma Liliana
Damian Daniela
Dănăilă Irina
Doina Adina Biatrice
Durnea Daniela Codrina
Gabrea Ana Maria
Ghiniță Anca
Grosu Gabriela
Hîncu Mihaela Georgeta
Ionescu Diana
Lițu Gabriel
Mătăsariu Liliana
Matran Angela
Mihai Mihaela
Mihailovici Adrian
Mihalache Daniela
Moșneuțu Anda Biatrice
Nădejde Constantin
Nistor Lenuța
Ocneanu Ecaterina
Olteanu Carmen
Pîslaru Cristina
Prisecaru Elena
Radu Rodica Vibiana
Răileanu Cristina
Rusu Gabriel Alexandru
Sandu Mărioara
Stănescu Adriana Violeta
Strat Liliana Claudia
Teodorescu Roxana
Teșu Ioanid
Tîmpău Ioana
Ursu Carmen Mariana

clasa a XII-a D
Profil chimie industrială
Diriginte - Prof. corduneanu 
Elena

Bobu Cecilia
Bezercu Mariana
Braniște Mărioara
Calcan Rodica
Calistru Mioara
Camciuc Marius
Cioancă Daniel Constantin
Craus Elena
Dulgheru Elena Violeta
Găgiulescu Rodica Alexandrina
Ghenghe Tudor Răzvan
Horjinec Melania Tereza
Humă Călin
Iosub Dorica
Lificiu Ana Irina
Lipșa Carmen
Lungu Manuela
Machidon Corina Gabriela

Miu Nicușor Liliana
Munteanu Livia
Oprea George
Păiș Liliana
Pîntia Daniela
Petraru Benone
Platon Cătălin Eugen
Popiță Gianina
Rîmbu Gabriela
Ropot Radu Lazăr
Sava Didina
Scarlat Zaraza
Stan Corneliu Sergiu
Teu Lenuța

ProMoțIA
1983-1984

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. Pavel Nicolae

Acasandrei Cristina
Agoroaiei Petrina
Arsene Daniela
Balan Liviu
Bălan Mihaela Roxana
Chircan Florin
Ciorteanu Cristina Gabriela
Ciudin Gabriela Dana
Corduneanu Eugen Neculai
Crăciun Cătălin
Crucerescu Elena
Duma Cristina
Fărăgău Cătălin Mihai
Filote Șerban
Florea Claudia Gabriela
Frăsineanu Liliana Cristina
Gavril Mihaela
Gheorghiu Raluca
Grecu Tudor
Hrițcu Elena
Ignat Dorin
Ionescu Aurelian Paris
Jescu Mihai Florin
Jităreanu Cristina Maria
Moldoveanu Coralia Mina
Mustață Cornelia
Panțiru Egidia Gabriela
Popa Daniel
Poponeț Ciprian Ghiocel
Rugină Petronela
Sanie Arina
Savu Bogdan
Scrumeda Radu
Solomon Constantin Virgil
Strafalogea Bogdan
Suflet Sorin
Teodoriu Adrian Petru
Timpău Laura Ștefania
Turcu Fulga Augusta Valeria
Vișan Mihai

clasa a XII-a b
Profil chimie industrială
Diriginte - Prof. crivoi Elena

Apetrei Olga
Axinte Elena Marinela

Bîrleanu Nicoleta
Bulai Angela
Burdujan Gabriela
Călin Mugurel Eugen
Capușneac Daniela
Cojocaru Mihaela
Copaci Cristina
Cozac Liliana
Cucu Cătălin
Diaconu Adriana
Dobrea Gabriela
Gheorghiu Anda Maria
Georgescu Carmen Ana
Gîrlea Doru
Grosu Andrei Ovidiu
Iftimie Sorin
Lazăr Gabriela
Leonte Elena
Mare Daniela Ionela
Mazureac Daniela
Nichitoaie Neculai
Obadă Mariana
Oescu Daniela Maria
Popa Livioara
Popa Petronela
Popovici Gabriela Nicoleta
Pruteanu Constantin
Purice Camelia
Stratulat Dănuț
Turcu Cristina
Unterfingher Camelia
Zaharescu Cătălina

clasa a XII-a c
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. vlahovici 
florea

Agape Gabriela Carmen
Anfimov Petru
Avieriței Liliana
Balan Tudor
Bahrin Gabriela Codrin
Brid Walther
Chiriac Alina
Chitroceanu Mariana
Ciofu Alina Mihaela
Constantin Liliana
Costan Ecaterina
Crișu Gabriela
Curpăn Irina
Diaconică Mihaela Daniela
Dragomir Irena
Dumitru Carmen Lenuța
Dumitriu Delia Cătălina
Filimon Irina Iuliana
Frantz Frăguța
Grama Manuela
Georgescu Savu
Grunichevici Corina
Ioan Roxana
Irimia Gabriela Lia
Lombadă Volodia
Marin Cristina
Olărașu Viorel
Panaite Vladimir
Popovici Daniela
Prisăcaru Paloma
Rusu Viorel
Șerban Dragomir Nicolae
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Ștefanache Anda Irina
Țiru Marilena
Ungureanu Mihaela Cătălina
Zăpodeanu Mariana Anda

ProMoțIA
1984-1985

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. talpalaru 
seryl

Aluculesei Mihaela
Boiculese Elena
Boiculese Vasile Lucian
Cazacu Manuela
Chirica Cătălina
Ciubotariu Carmen Iuliana
Costandache Cristina Mihaela
Crisu Florentina
Dascălu Cătălina
Dobrin Anca
Druțu Cornelia
Duca Valentin
Filip Ioan Florin
Grancea Luminița Mihaela
Guler Gabriela
Ionescu Ileana Cornelia
Lămătic Mihai
Lazăr Mihaela
Luca Nicolae Cristian
Lupu Anca Maria
Munteanu Cinciian Răzvan
Mihoici Dan
Neacșu Cristian Mihail
Neughebauer Bogdan Ioan
Oprea Loredana
Pîrlog Liliana
Popescu Lucia Cristina
Sivu Magda Ecaterina
Socolov Răzvan Vladimir
Solomon Livia
Soroceanu Liliana
Stoica Lucian
Stoleru Oana Mihaela
Streba Irina
Tocilă Gabriela Roxana
Ursache Laurențiu

clasa a XII-a b
Profil electro-mecanic
Diriginte - Prof. grigore Dasc

Agape Cătălin
Andreescu Teodora Iustina
Apostu Angelica
Avrămescu Eduard Ionel
Axinte Romeo
Barbir Gabriel
Bîrceanu Gabriel Ioan
Bucur Florentin Octavian
Butnaru Carla Rossalia
Ciubotariu Corneliu
Constantin Daniel
Cozma Mircea
Finciuc Gabriel
Gabor Iulian
Gherman Emanuel Auraș

Hiliboceanu Liviu Mihai
Iordan Valentin
Lefter Corneliu
Lupașcu Bogdan Alexandru
Lupu Victor Cristian
Mare Corina Elena
Miron Cristian
Misinciuc Laurențiu
Modoranu Georgiana
Moldoveanu Daniela
Onofrei Sorin
Rado Carolina Adina
Rotariu Iuliana Marina
Scîrlat Costel
Sefciuc Cristian
Toma Gabriela Elena
Tudor Cristina Gabriela
Vasiuliu Horațiu

clasa a XII-a c
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. teodorescu 
teodora

Amăriucăi Irina Anca
Andronic Adriana
Balan Mihaela Diana
Bivoleanu Mugurel
Blidaru Simona
Breahnă Carmen Aurelia
Calistru Daciana
Chiriac Ada Paula
Cocea Mirela Liliana
Cojocaru Mihaela Livia
Cozma Fulga Mihela
Drub Daniela
Enache Adrian
Frîncu Mădălina Irinel
Fuică Gabriela
Grădinaru Cristina Elisabeta
Macovei Cristina Angela
Mateescu Mihaela Mirela
Mălureanu Irina
Mitrea Elena Gabriela
Moraru Magdalena
Petcu Daniel
Puiu Violeta
Radu Elena
Sarchis Romulus
Scutariu Maria
Segall Liviu
Trandafir Daniela
Trincă Lucia Carmen
Tronariu Felicia Mihaela
Țurcanu Victor
Urnă Monica
Vaipan Iulia
Vasilache Liliana
Vrabie Daniela

clasa a XII-a D
Profil chimie industrială
Diriginte - Prof. grigoraș 
constanda

Acsinte Iliescu Paul
Anghel Daniela Paula
Baltaru Nicoleta
Bistriceanu Janine Terțiana
Burlacu Adrian

Burlibașa Liliana
Busuioc Carmen
Bursuc Grazziela
Călin Coca
Călin Laurențiu Ovidiu
Chiuaru Laura
Codița Teodora Anca
Chiuaru Laura
Cojocaru Roxana Lăcrămioara
Copcea Irina
Cruciuc Cătălin
Dimofte Anca Mihaela
Dumitra Margareta Emilia
Dumitraciuc Liliana
Dumitrașcu Adina
Gaeș Daniela
Livadariu Mihaela
Lombada Mariana
Marincaș Octaviana
Mihai Cristian
Mitan Carmen
Neculăeș Erika
Oană Otilia
Oprea Delia
Popa Daniela Anca
Popa Simona Camelia
Roșca Mihaela
Sandu Adriana
Săvescu Dan
Simion Cornel
Smău Liliana
Soare Adina Maria
Tănăsescu Carmen Daniela
Teioșanu Ruben
Verdeș Liliana Carmen
Virabov Iulian
Zamfir Cristian

clasa a XII-a E
Profil mecanic
Diriginte - Prof. turbatu Doru

Ababei Gabriela
Apopei Claudia Magdalena
Bahnă Cristina
Bărgăuanu Ancuța Ionela
Blezniuc Simona
Buraga Camelia
Burduja Mădălina
Căinăreanu Nicoleta 
Lăcrămioara
Câșloiu Cezar
Cortojan Nicolae Cătălin
Dascălu Mihaela
Dobîrceanu Otilia
Fărăgău Mihaela Cătălina
Fidiuc Daniela
Gavril Doina Elena
Grădinaru Liliana
Grimberg Monica
Grinea Gabriela
Hîncu Ilona Claudina
Hucanu Iuliana Doina
Ilucă Gabriel Cristian
Leca Cristina
Luca Adriana
Luca Gabriel George
Mandache Margareta
Mistreanu Adrian Mircea
Moisiuc Gabriela

Neamțu Adriana
Nistor Ioan
Popa Alexandru
Popa Daniela Iuliana
Sandu Sebastian
Simion Florentina
Simionescu Elena Gabriela
Smărăndescu Cătălin
Sargu Oana Maria
Tărăboanță Laurențiu
Toncu Gheorghe Cătălin

ProMoțIA
1985-1986

clasa a XII-a A
Profil mecanic
Diriginte - Prof. Muraru 
felicia

Apetrei Mona
Balan Felicia
Balan Radu
Bînțu Gabriel Cristian
Borcia Cătălin Gabriel
Brișcan Claudia Elena
Caluschi Cezar Florentin
Chiuchiu Dumitru Daniel
Cincă Ilie Vasile
Ciobanu Bogdan
Ciolca Ana
Ciurea Cristina
Creangă Enea Valentin-
Alexandru
Dordea Silvia Iuliana
Dumitru Radu Pătrău
Gervescu Oana Maria
Guzgă Antoanela
Ion Marius Adrian
Lazăr Corina Mirela
Loghin Oana
Miklos Ioana Veronica
Neculăiasa Maria Cristina
Nemțeanu Ovidiu
Nicula Ioan Marius
Noghin Gulivatti Milena
Nuță Ligia Elena
Moisă Cristina
Panțiru Mihaela
Papaghiuc Ștefan
Pascovici Ioana Iuliana
Robu Gabriela
Sargu Octavian Mihail
Simon Eva
Spulber Doru
Stratan Demetra Gabriela
Tîrcob Lavinia Eugenia
Vacariu Cristian
Vasilache Mădălin
Vieru Daniela
Zăbavă Dana Luiza

clasa a XII-a b
Profil fizică-chimie
Diriginte - Prof. sufleţel 
georgeta

Aanei Alina Mihaela
Agape Petronela
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Aldea Dan Ovidiu
Altăr Anrita
Baltă Oana Viorica
Budurcă Aurelian Radu
Butnariu Gabriela Cătălina
Butnariu Mihaela Carmen
Cărăuleanu Eduard Iulian
Ciofu Corina Nicoleta
Corduneanu Mihaela
Constantinescu Magda
Cozma Neculai Cristian
Cozma Victor Tudor
Cristea Mariana
Dăscălescu Marian Daniel
Dornianu Iuliana Filomela
Dumitru Cătălin Mihai
Fătu Ion Constantin
Georgescu Loreta Elena
Hrițcu Irina
Ignat Dănuț
Lungu Magdalena
Marian Marius Robert
Meșteru Gabriela
Moron Irina
Nasie Cristina
Neamțu Cristina
Olaru Ana Maria
Palade Liliana
Pavel Radu Gabriel
Porumb Anca Mirela
Radu Lăcrămioara Irina
Rudică Mihai Florin
Stelea Sergiu Bogdan
Ștefănescu Cristinel
Tilich Daniela
Tudose Cristian
Tudose Radu Cristian
Volușniuc Cristina Elena

clasa a XII-a c
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. Meleghea 
Elena

Achiți Marian
Antohi Lilian Nucu
Atansiu Angelica Mioara
Barbărasă Anca Mariana
Bădărău Liliana
Bălteanu Gelu
Bîgu Marilena
Botezatu Diana Nicoleta
Cercel Cătălina
Cernucan Ion Bogdan
Condac Eduard
Cozariuc Carmen
Dabija Raul Eduard
Dahorea Cătălina
Feștilă Ovidiu
Focșa Liliana Daniela
Grigoraș Ciprian
Grosu Daniela
Grosu Diana Mihaela
Horopciuc Alina Elena
Horopciuc Manuela Doruleț
Irimia Mona Ioana
Ispir Anne Marie
Mihăilescu Erika Anelize
Pavel Ivona Gabriela
Pletea Adrian

Popovici Laura Daniela
Schlunscki Ingrid Mirela
Smec Daniela
Stancu Manuela
Stoicescu Gina Lili
Teodorescu Leonard
Turculeț Laura
Țîbîrnă Cristian
Urziceanu Diana Antonela
Vasile Pandrea Ivona

clasa a XII-a D
Profil chimie industrială
Diriginte - Prof. cojocaru 
Zinica 

Abalașei Irina Elena
Adăscăliței Anca
Alexa Gabriela
Anton Ana Antoaneta
Berbecaru Mihaela
Cernătescu Corina
Chirica Ioana Daniela
Codrescu Cristina Gabriela
Cojocaru Mihaela
Coruțiu Doina Grațiela
Crețu Ofelia
Cucu Aida Cristina
Fuerea Petronela Cristina
Gabor Cristina
Gagea Adriana
Guler Mihaela
Iacob Florin
Iftode Robert
Iosef Cătălina Gabriela
Leohte Cristina
Macovei Alina
Macovei Cătălin Gheorghe
Matei Irina Silvia
Nistor Cătălin Octavian
Ofenberg Pfilip
Onu Gabriel Constantin
Poiată Cristian Daniel
Rotaru Ancuța
Rușu Anca Iuliana
Sava Filomela Liliana
Simionescu Radu Mihai
Sitaru Robert Petru
Stoica Daniela
Spiridon Monica Cristina
Susanu Livia
Tarcan Carmen Gabriela
Todașcă Felicia
Trufanda Mirela
Vrabie Mihail

clasa a XII-a E
Profil chimie industrială
Diriginte - Prof. Pricop viorica

Alexa Gabriela
Alexa Violeta
Aligică Anca Ela Cătălina
Andreescu Crina
Apetroaie Liliana
Balan Cătălina
Botez Monica
Budeanu Veronica
Burlacu Gabriel
Butnariu Mihaela

Ceaucă Elena Antonella
Ciorneanu Corina Raluca
Ciorțanu Carmen
Cîrstea Mihaela Consuela
Colișniuc Sanda
Condur Simion
Corban Cristina
Cotor Bogdan
Cuciureanu Cristina
Darie Adi Luminița
Filipescu Irina
Filote Irina
Frasineanu Simona Elisabeta
Gădărăuțanu Violeta
Huțanu Carmen
Kosseni Cristina
Lazăr Jana Doina
Lupu Gabriela
Luptic Milica
Manole Cristina
Păduraru Cristina
Pînzaru Mariana Ionela
Sandu Lăcrămioara
Spiridon Cristina
Stoica Mihaela
Șchiopu Cristina Nicoleta

clasa a XII-a f
Profil mecanic
Diriginte - Prof. Marcu Minel

Axinia Valentin Adrian
Aftene Irinel
Andone Rodica Marlena
Asandei Valentin
Băsescu Angelica Elena
Brad Simona
Budeanu Diana Mihaela
Caraiman Cătălin Mugurel
Ciubaru Marius Cătălin
Clapon Petru Florin
Condur Mirela
Coza Andrei Cristian
Damian Mircea Adrian
Dzermaga Tiberius
Gheorghiu Florina Marinela
Ghețău Dan
Ionescu Iulian
Munteanu Valentin
Murariu Nicușor Sorin
Nedelcu Dumitru
Novleanu Mona Dana
Oghină Gabriela Lidia
Popa Antonela
Popică Liliana Lăcrămioara
Pușcașu Ruxandra
Sava Liliana
Sbanțu Gabriela Claudia Louise
Suflet Cătălin
Tănăsoiu Ludmila Doina
Ungureanu Dan
Ungureanu Monica

clasa a XII-a g
Profil mecanic
Diriginte - Prof. Dăscălescu 
Aneta

Acatrinei Marilena
Airinei Mihaela

Anton Cristina
Apetrii Nicoleta
Apopei Ștefan
Bantaș Gabriela Alina
Chihaia Mihaela
Chiriac Ovidiu
Cojocaru Gabriela
Constantiniu Gina
Cozac Mihaela
Cristea Horia Mihai
Dăscălescu Irina Maria
Herța Eduard Dan
Iamandi Liviu
Iuriciuc Mihaela Eridenta
Lămătic Ana Maria
Lefter Ina
Malus Mărioara Steluța
Manciuc Bogdan
Mardare Gabriela
Mitrea Ana Maria
Moisii Dumitru Doru
Moruzi Daniel
Negău Sorin
Opariuc Cătălin Florin
Petcu Oana Mădălina
Pleșca Eusebiu Culiță
Popa Cristian
Popa Daniel Valeriu
Radu Liliana
Stan Florentina
Tistoi Adrian
Ungureanu Isabela Daniela
Vacariu Emil Radu
Vigder Florina
Vornicu Daniel

clasa a XII-a H
Profil mecanic
Diriginte - Prof. voroneanu 
constanţa

Baltag Marius
Băsescu Carmen
Berigoi Adrian
Bordeianu Mihai
Bulgaru Liviu
Calamaz Iuliana
Chichirău Violeta
Coinac Cătălin
Costin Cristian
Didilescu Raluca
Doagă Puiu
Dorobanțu Lucian Septimiu
Feodor Victor Aurel
Florea Magdalena
Frunză Gabriela
Gîlcă Dănuț
Gheorghiu Irina
Grămadă Simona Irina
Halibei Mircea Dan
Iosub Iulia
Luca Stănescu Svetlana Daniela
Luis Dolores
Lupu Florin Dan
Pahome Maria Carmen
Popa Amalia Irena
Pruteanu Corneliu Cătălin
Rîmbu Bogdan
Ștefănescu Cătălin Eduard
Ștefăniță Cristian Dorin
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Toperczer Luminița Cecilia
Ursache Romeo
Vrabie Dorin
Zavate Gabriela Mihaela

ProMoțIA
1986-1987

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. gavrilescu 
rodica

Alarcu Elena
Anastasescu Ana Antonela
Atanasiu Dumitru
Balașiu Smaranda
Balmuș Beatrice Elena
Berneagă Roxana Monica
Bîzbă Radu
Brăescu Daniela
Bugoi Adriana Gabriela
Colomei Catălina Elena
Duca Adrian
Focșa Cătălin
Frunză Irina
Gherman Mihaela Elena
Huluță Simona Elena
Iftimie Cristian
Lozonschi Lucian
Mălureanu Cătălin Ionuț
Muticaru Eugen
Mihai Diana Ioana
Miler Dan Nicolae
Nimițan Cătălin
Nuță Mihai
Oniscu Gabriel Corneliu
Păduraru Mihaela
Plămădeală Iuliana
Popescu Cristina Adriana
Preda Gabriel
Rusu Vlad
Rusu Irena Cristina
Sănăuceanu Dorin Ovidiu
Scutariu Cornelia
Tarcău Liviu
Timofte Dan
Vasiliu Marius Victor

clasa a XII-a b
Profil fizică-chimie
Diriginte - Prof. vasilache 
valeriu

Agrici Cătălin
Alexa Diana
Andricioaiei Ioan
Aruxandei Elena Silvia
Asandei Angelica
Mihaela
Balan Gabriela
Bivoleanu Letiția Brîndușa
Bîrlădeanu Laura Cornelia
Bîrleanu Nicoleta Lorelei
Bîrzan Gabriela
Bulbuc Iuliana Carmen
Cașu Antonela Meda
Călugar Adina
Crețu Simona

Dănilă Amalia Maria
Drăgoi Victor
Drăgulescu Agatta Delia
Dionisie Cristina
Dumitrașcu Doina Florina
Ghilas Florin Gabriel
Gnatenco Iulian
Hudea Eduard Valentin
Juravle Cristina
Măgureanu Lucian
Mihai Mihaela
Munteanu Mihai
Necula Maria Adina
Panaite Mihaela
Roșu Gabriela
Solomon Teodora
Teaciuc Irina Mihaela
Tîrziman Vlad Gabriel
Ursu Mihaela Eleiana
Verbuță Dragoș Cristian
Vichiriuc Cătălina
Vițălariu Anca Mihaela

clasa a XII-a c
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. cerchez 
catinca

Ababei Cristina
Aderhici Anca
Agap Nicoleta
Amariței Laura Anca
Aonofriesei Luminița
Apostol Irina Gabriela
Beldiman Carmen Daniela
Benchet Carmen Alice
Beșchea Andrei
Boicu Adrian
Bota Mioara Adriana
Bodron Alina
Buruiană Radu Cezar
Ciocoiu Carmen
Ciobanu Daniela
Dascălu Roxana
Dima Livia
Filimon Gabriela Livia
Ghiciuc Cristina Mihaela
Guja Dorina Daniela
Gogescu Petronela
Ichim Traian
Ilaș Irina
Lercă Daniela
Lăcătiș Magda
Mardare Manuela
Minea Lăcrămioara
Moisini Ioana
Murariu Viorica Marinela
Nimingeană Cristina Elena
Nistor Mircea
Popa Lăcrămioara
Poponeț Costinela Brîndușa
Rotariu Mihaela Adriana
Sandu Silvia
Smadici Mihaela
Stan Oana Mihaela
Tălancă Corneliu
Vreme Carmen

clasa a XII-a D
Profil chimie industrială
Diriginte - Prof. cehan Anca

Acatrinei Geanina
Agrigoroaiei Lăcrămioara
Ambrono Eduard Răzvan
Astavei Mirela
Bădărau Cristina
Bădărau Daniela
Blănaru Cătălina Daniela
Boroda Oana Diana
Ciubotaru Lenuța
Chirilă Elena
Cotzur Daniela
Filip Ioana Meda
Gabor Daniela
Hanganu Irina Mihaela
Iftiie Claudia Elena
Ilcuic Laura
Ionescu Maria Cristina
Iordache Manuela
Ispir Cristina Mihaela
Jigoreanu Pompilia
Lazăr Daniel
Lungu Gabriel
Moroșanu Mirela Nicoleta
Obriște Daniela
Podea Anca Iuliana
Popescu Luciana Gabriela
Popovici Carmen Ionela
Prodan Angela
Pușnei Elena Gabriela
Romașcanu Lilian Corneliu
Roșu Cristian Ioan
Rotaru Radu Petre
Savin Dana
Sirițianu Cristina Maria
Stati Paul Robert
Vasilache Aurelia
Vasilache Mirela
Zvîncă Georgiana

Clasa a XII-a E
Profil mecanic
Dirginte - Prof. Mitrofan 
vasile

Adam Gabriel Marius
Agache Andrei
Agrici Mihai
Bejinaru Adrian
Bugher Roxana
Buculei Gabriel
Butnariu Mariana
Căran Cristian
Costantinescu Dragoș
Cera Elena Monica
Cozma Lucian
Dimofte Dan Mihail
Dumitru Mircea
Fenate Antonela
Gavrilescu Maria Simona
Ghiuță Daniela
Gîrlea Corneliu
Hilițeanu Daniela
Hîncu Radu Andrei
Hîrțan Cristian
Hucanu Mihai
Iacobescu Claudiu

Iancu Mihaela Cristina
Ionescu Carmen Cezarina
Irimia Elena Daniela
Lupașcu Cătălin Vasile
Pivniceru Iulian
Popa Doina Emanuela
Prisecaru Florin Dan
Rusu Cristian Vasile
Sabie Sana
Scrumeda Virgil Ionuț
Sorcaru Bogdan
Tomozei Otilia Viorica
Trofin Ioan Lucian
Urdaru Dragoș
Vară Viorel Cătalin

clasa a XII-a f
Profil mecanic
Diriginte - Prof. Dascălu 
grigore

Anton Felicia
Androne Cosntantin Florentin
Apostol Lucian
Avădanei Lenuța
Baciu Cornelia
Cerea Sorin
Crăciun Dan Corneliu
Diaconu Nicolae
Diaconu Ovidiu
Diaconu Mihaela
Dorobăț Gelu Cătălin
Dobrin Teodoriu Dana
Dumea Claudius Rafael
Gîrbea Luminița Mihaela
Hemen Adrian
Hertescu Mihail Ovidiu
Hanganu Gabriela
Hanganu Mihaela
Ilie Viorel
Ispir Valentin
Iliescu Evelina Luiza
Luca Remus Mihai
Mandache Gabriel Manuel
Maxim Mihai Alexandru
Mihai Adrian
Miller Erich Fritzgerald
Nucă Daniel
Popa Monica
Rău Irina Nicoleta
Pariu Mihaela
Simionescu Sanda Mihaela
Stîngaciu Lucian
Sprînceană Cristian
Verdeș Constantin Daniel
Zlate Cristina

ProMoțIA
1987-1988

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. Neacșu Magda

Balei Ioan Cristian
Bădărău Daniela
Bălășanu Mihut
Boicu Lenuța
Bugoi Eduard Mihai
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Cerchez Mihai
Chiriac Codrina Irina Mihaela
Ciobanu Augustin
Ciobotarașu Marlena
Cristian Ana Isabela
Dăscălescu Raluca Ioana
Diac Oana Irina
Dionisie Bogdan
Firtea Ciprian Nicolae
Gneazdovschi Valentin
Grunichevici Codrin Mușat
Iacoban Laura
Ionescu Simona
Lucanu Nicolae
Mancași Ana Loredana
Manolache Severius
Mihalache Mirela
Moron Liviu Cristian
Muraru Oana Daniela
Oleniuc Mariana
Papaghiuc Irina
Popescu Gabriel
Popii Marius
Pricop Corina Elena
Pristavu Fetcu
Roșu Cristian
Scutaru Antonela
Stratan Lucian
Teodosiu Cristian
Teofănescu Lucian
Tăristaru Mihaela
Urmă Costantin
Zaharia Loredana Filomela

clasa a XII-a b
Profil fizică-chimie
Diriginte - Prof. Marcu Minel

Aghiorghiesei Cătălin
Alexandrescu Cristina Cătălina
Andrei Carmen
Andrioaie Elena Amalia
Arhiri Raluca Elena
Avarvari Cătălin Dan
Balașiu Suzana
Bădilescu Laura
Bejinariu Ioana Daniela
Belțic Elisabeta
Bdiu Stela Camelia
Bucur Beatrice
Caraiman Doina
Cojocaru Daniel
Crișu Daniela
Dumbrăveanu Alexandru
Dumitriu Antonela
Hermeziu Bogdan
Luca Liliana
Lujinschi Agnes Iacinta
Lupașcu Dan
Murariu Irina Gabriela
Gervescu Mihaela
Pavel Florin Octavian
Petrea Carmen
Răileanu Angelica
Russo Mihaela
Talif Eduard Viorel
Țăranu Andrei
Teodor Ligia Otilia
Tîrnoveanu Robert
Trifan Ofelia

Trufanda Cătălin
Țugui Adina
Ursu Gabriela
Vicol Daniel
Vicovan Daniela

clasa a XII-a c
Profil fizică-chimie
Diriginte - Prof. suflețel 
georgeta

Albu Virgil
Alexandru Sorin
Blasciuc Dimitriu Cezar
Ciongradi Mihaela Codruța
Chifan Tudorel Victor
Cohuț Gabriela
Covaci Bogdan
Crăciun Liviu Ciprian
Crăciun Genoveva
Dănilă Radu
Dudău Constantin Valentin
Enache Cezar
Eșanu Daniel
Florea Irina Daniela
Hagiu Bogdan Alexandru
Jitaru Mihaela Georgeta
Lovinescu Miruna Lorelei
Miiler Robert Cezar
Munteanu Cristian Dimitrie
Muraru Radu Cătălin
Mușat Roxana
Năstac Diana Cornelia
Neagu Diana Cornelia
Palade Diana Roxana
Petrovici Florin
Plahteanu Daniela Cristina
Gabriela
Prisecaru Lavinia
Răileanu Gabriela
Rusu Liviu Dan
Sîrbu Mirela Elena
Stoica Ovidiu
Suvăială Luiza
Toma Mihaela

clasa a XII-a D
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. siminceanu 
lizeta

Alexa Claudia Loredana
Apetrii Ana Cristina
Avasiloaiei Mihaela Gabriela
Bîrgău Mariana Cornelia
Bucur Luana
Bunduc Mirela
Chiriac Mihaela
Cojocaru Doru
Coza Elena Codrina
Crudu Magdalena Cristina
Crețu Elena
Donișan Dumitru Cristian
Dumbravă Daniela
Ferenț Daniela
Gherghelaș Petrea Mariana
Hrițac Dumitru
Lefter Mariana
Lișman Daniela
Luchianov Ecaterina

Malancea Daniela Oana
Morariu Vasile 
Nedelcu Ana Marina
Nicolau Gabriel
Novac Mihaela
Pricop Grațiela
Radivanschi Ioana
Rusu Eugenia Marcela
Rusu Lăcrămioara
Săveanu Adina
Stamatin Neculai Bogdan
Șerban Carmen Elena
Timofte Carmen Anca
Trandafir Violeta
Vacariu Ionela Iulia
Voicu Pia Manuela 

clasa a XII-a E
Profil chimie industrială
Diriginte - Prof. corduneanu 
Elena

Abalașei Mihaela
Abălăesei Maria Irina
Andrei Romulus Mihai
Atoderoaie Mirela
Atudosiei Manuela
Bădrus Daniala
Boștiog Iuliana
Brassat Violeta
Cozma Lucian
Cozma Luminița
Crumpei Luminița
Coțovanu Irina
Cârlan Oana
Dascălu Nicoleta Mihaela
Faraon Carolina 
Florea Eusebiu Dinu
Gheorghiu Daniela
Haras Daniela
Harbuz Crenguța Cristina
Luca Valerica Sorina
Miler Radu
Nicolau Loredana Nicoleta 
Ocneanu Ileana
Papanaga Crina Anca
Păduraru Liliana
Pinciuc Mihaela Alina
Plăvănescu Camelia
Porfir Elena Diana
Roman Daniela Claudia
Sabadac Maria
Serdaru Manuela Beatrice
Stan Carmen
Tudorache Marilena
Titu Eugenia
Tabacu Elena Cristina

ProMoțIA
1988-1989

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. turbatu Doru

Acsinte Laur Florin
Axinte Mihaela
Baltag Lucian
Bartic Daniela

Băcăoanu Elena
Boghian Adrian
Borcea Ion Dan
Bosînceanu Liviu Mugurel
Briscan Delia Gabriela
Cernes Relu
Costan Mariana
Cozma Diana
David Mădălina Ionela
David Veronica Corina
Dăscălescu Ruxandra Ioana
Ghergheșanu Sebastian
Ghețu Alina
Grovu Monica
Gruia Adrian
Herghelegiu Cristina
Ionescu Daniela
Irimia Daniel
Luca Cristina Mihaela
Mancaș Iulian
Mihalache Augustin
Mihalachi Vicențiu Vasile
Mititelu Corneliu
Mușat Monica Raluca
Nechifor Iulia
Nichițoi Mihaela Trandafira
Papaghiuc Daniela
Pristavu Isabela Cristina
Săcăleanu Daniela Georgeta
Schlunsky Richard Constantin
Siștac Monica Dana
Verdeș Silviu Cătălin
Vitcu Adrian

clasa a XII-a b 
Profil fizică-chimie
Diriginte - Prof. trandafir 
Maria

Aanei Dana Elena
Anton Irina Ioana
Apostu Mihaela
Avarvarei Narcis Ciprian
Buzdugan Mihaela Irina
Carp Elena Camelia
Chiriac Marilena
Chirica Eugenia Mihaela
Ciocan Camelia Steluța
Cojocaru Cezar Dragoș
Cojocaru Irene
Constantinescu Monica Ioana
Cristagel Laura Iulia
Darabă Oana
Enache Georgiana Irina
Flaișer Curina Anca
Iancu Paula Lorela
Ionescu Elena Daniela
Leon Maria Roxana
Merchez Mihaela
Moglan Beatrice
Nica Cătălin Constantin
Pădurariu Cristina
Popa Cătălina
Radu Nicolae Marius
Semaian Mihaela
Simionescu Răzvan Laurențiu
Simirad Ancuța
Stoica Bogdan
Suflețel Laurențiu
Toncu Doru Gabriel
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Tutulan Horia Constantin
Țîbîrnă Cristina Liliana
Țipău Ana Maria
Uncheșel Paula
Zaporojanu Eugenia

clasa a XII-a c
Profil fizică-chimie
Diriginte - Prof. trandafir Ilie

Agavriloaiei Virginia
Alexa Anca Vasilica
Alexandrescu Laura
Apetroaie Mihaela
Averescu Claudia Maria
Bejenaru Beatrice Mădălina
Benchea Cătălina
Bujor Laura Mihaela
Căliman Tereza
Chirilă Mirela
Chițacu Monica
Ciocoiu Magda Gigliola
Dărăbănescu Dragoș Costin
Doboș Dan Nicolae
Dorohoi Alina
Dumbrăveanu Gabriel
Gavăț Cristian
Ilișescu Daniel Laurențiu
Ionescu Mihaela Dana
Lunganga Francisca Nadia
Lungu Alina Felicia
Mardare Mihaela Carmen
Maxim Lucian Florin
Mazilu Cristina
Oloeru Leonard
Popa Remus Dan
Popa Marcela
Postică Andrei
Rădeanu Petronela
Rominger Ovidiu Erich
Sîngear Corneliu Mihai
Ștefan Mirela Corina
Tănase Cezar
Teodorescu Marius Emil
Ursu Valentina
Zaharia Mihai Horia

clasa a XII-a D
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. Enache 
Aurelia

Albu Ovidiu
Baciu Anca
Balan Cristina Carmen
Boghian Dragoș Victor
Catană Gabriela
Cașcaval Corina
Cazacu Carmen Camelia
Chelaru Anca Mirela
Ciobanu Manuela
Cojocaru Elena Doina
Condurat Claudia Gabriela
Cuzic Mihaela Oana
Dănilă Camelia
Doroftei Sorin Valeriu
Feraru Liliana
Gergely Valeria
Gîlca Cătălina Viorela
Ioan Mihai
Ionița Nicu Paul Sorin

Lefter Liviu Paul
Marari Mirela
Mihai Corina Mihaela
Mocanu Dan Alexandru
Nistor Dorin Mihail
Nițoi Rodica
Nori George Ricardo
Onuță Daniela
Părpăuță Daniela
Petrov Laura Oana
Savin Angelica
Ștefăniță Gabriela
Teodorescu Anatoli
Toader Lucian
Ursachi Sebastian Lucian
Zaionciuc Roșca Marcelino

ProMoțIA
1989-1990

clasa a XII-a A
Profil matematică fizică
Diriginte - Prof. talpalaru 
seryl

Ardelean Oana Anca
Bîlbă Mihaela Florentina
Bozomitu Radu Gabriel
Brădescu Alin
Brumariu Raluca Ioana
Cașcaval Radu Constantin
Ciucean Mirela Anca
Cortojan Elena Luminiţa
Costin Adrian
Covalschi Diana Cossete
Dașu Alexandru
Dimitriu Aurora Diana
Dulgheru Geta Irina
Dumitriu Ingrid Elena
Ferat Beatrice Elena
Florea Monica
Florescu Laura
Gavrilaș George Alexandru
Gorbănescu Ana Diana
Grigore Ovidiu Daniel
Ionescu Elena Ivona
Iosub Oana
Leon Adrian
Luchian Gabriela
Mazilu Dan Adrian
Pîrlitescu Marius George
Postolache Emanuel
Procopiuc Octavian
Rudică Daniela
Sasu Gabriela
Smadici Şerban
Stanciu Mihaela Alina
Stati Ingrid Medeea
Surdu Soreanu Monica Ștefania
Talpalaru Sebastian Iulian
Timofte Carmen

clasa a XII-a b
Profil fizică chimie
Diriginte - prof. baltă Natalia

Archip Daniela Nicoleta
Arsenie Adrian
Avarvari Laura Eliza
Avram Monica

Baltă Natalia
Bișog Daniela
Bucan Loredana
Chelba Corneliu
Chiriac Claudia Elena
Ciorap Radu George
Cojocariu Luciana
Costea Mihai
Creţu Lucia
Dăscălescu Adrian
Diac Roxana
Drobotă Monica Teodora
Guja Lidia
Hamciuc Mihai
Hermeziu Oana
Ichim Roxana
Iosup Daniela Oana
Irimia Delia
Moisei Radu Cătălin
Nane Daniela
Onofrei Olivian Silviu
Popescu Esmeralda Ionela
Pricop Dan
Pricop Eromanga Delia
Semian Gabriela
Surugiu Anca
Surubaru Sanda Petronela
Tofan Cristian Daniel
Titi Alina Simona
Tuchel Felicia
Vuza Adriana Eugenia
Zupcu Nela

clasa a XII-a c
Profil fizică chimie
Diriginte - Prof. Muraru 
felicia

Acostioaiei Lavinia Constantina
Agheorghiesei Doina Cristina
Balan Viorel
Banaga Anca
Bădărău Cătălin
Bălășanu Adriana
Berlea Oana
Bulimar Virgil
Carabaș Ioana Lăcrămioara
Chiran Daniela
Cucoș Diana Mirela
Cozma Mihai
Damian Liliana
Dumitrescu George Alexandru
Ghimpu Mihaela
Gireadă Mirela
Hariton Irina Mihaela
Ispir Teodora Irina
Lupu Angelica
Marcovici Elena
Morariu Cătălin
Munteanu Dragoș
Munteanu Elena Cristina
Obrocea Paul
Păsărică Iulian
Predoaica Anca Smaranda 
Natalia
Prisecaru Loredana
Ropotă Ion Cristian
Rusu Constantin
Sîrghie Mirela
Stoleru Gabriela
Talif Sorin

Trifan Stelian Luiss
Urzică Viorel
Volocaru Nicoleta
Zaharia Lucian Florin

clasa a XII-a D
Profil chimie biologie
Diriginte - Prof. Ionescu Maria

Balint Gabriel
Bârliba Genoveva
Bergher Lorette
Bratosin Alina
Buzdug Vasile Sebastian
Caranfil Andreia
Ciudin Mirela
Costinescu Carmen Gabriela
Cozianu Oana Maria
Diaconu Irina
Enescu Ioana
Gergely Pal
Hopu Gabriela
Ionescu Silvia
Iordan Valentin
Lazăr Carmen Maria
Lișman Cristinel
Lobiuc Bogdan Ioan
Macovei Laura Nicoleta
Măriuţă Tatiana
Miclea Veronica Adina
Muraru Gabriela
Oană Cristina Elena
Pletea Tiţere Olguţa
Rădeanu Petronela
Robu Elena
Rotariu Irinel
Stanciu Simona
Stancu Felicia Oana
Ştirbeţ Tatiana
Teodorescu Romică
Thaci Sebastian
Tudose Marilena
Ticuleanu Mihaela Nicoleta
Ursu Daniel
Zaharia Elena
Zamfirescu Ştefan Remus

ProMoțIA
1990-1991

clasa a XII-a A
Profil matematică fizică
Diriginte - Prof. vlahovici 
floarea

Andronic Mihaela
Baias Adrian
Bădescu Cătălin Ștefan
Bejinaru Irina Cătalina
Boicu Radu Gheorghe
Botez Anely Monica
Breban Valentina
Bulgaru Angela Smaranda
Curelaru Cristina Elena
Danilov Jaroslav
Dobre Cătălin
Filip Rada Valentina
Florea Bogdan
Florescu Marius Laurenţiu
Gribincea Ștefan
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Harghel Paula Corina
Ioan Dragoș
Iosub Ofelia Claudia
Lazăr Ioan Tudor
Leau Ioan Robert
Maftei Irina
Mereuţă Oana Mădălina
Mitrea Cristian
Năstasă Dan Iulian
Năstasă Constantin Florin
Onel Mihai Cătălin
Oriţă Ana Maria
Peptanariu Iuliana
Pîcă Mihaela
Popovici Crina
Răcaru Adina Maria
Răileanu Laura Elena
Rotaru Irina
Sava Teodor Ciprian
Sufleţel Cătălin
Tudose Cristian
Vasilca Andreea Gabriela

clasa a XII-a b
Profil fizică chimie
Diriginte - Prof. Anton florin

Acsente Maria Vasilica
Aliţei Carmen Otilia
Atasiei Gabriel
Avasiloae Emanuel Florentin
Bălan Ana Maria
Bordeianu Antoneta Evelina
Bugeag Diana
Buzdugan Mihai Codrin
Chirica Valentin Codrin
Ciubotaru Elena
Ciubotaru Irina
Cotea Petronela
Creţu Florin
Darie Manuel Petrică
Dorneanu despina
Doru Nelu Sorin
Ilaș Ioana
Istrătescu Lucian
Ioja Cătălina
Ivas Irina Oana
Lungu Alina
Lungu Ana
Marcu Ramona Ana Maria
Marica Dragoș Nicolae
Panainte Adina
Pîrău Cristina Elena
Plăvănescu Marius
Popa Sever Andrei
Silion Cătălina Antoaneta
Sturzu Mălina
Teodorescu Elena Daniela
Topa Mihai
Vicovan Alina Elena
Vlad Alina Mariana
Zamcanu Lavinia Florentina

clasa a XII-a c
Profil fizică chimie
Diriginte - Prof. vornicu 
Alexandru

Ababei Ana Maria
Albu Oana Florentina
Alexandrescu Ştefăniţă

Balan Magda Mihaela
Barabulă Dana
Bitiușcă Laura Gabriela
Bugeac Tatiana
Cernat Violeta
Chichirău Alexandru
Ciobanu Mădălina
Cișman Cristina Emanuela
Ciubotariu Claudiu Aurelian
Gherasim Daniel
Grecu Alina
Hahui Georgiana Anca
Hamciuc Oana
Herţa Grigore Daniel
Irimia Oana Cristina
Irina Alin Vasile
Jelescu Mihaela
Mihai Mirela
Mihailă Theodor Cătălin
Niţă Bogdan Ștefan
Olah Maria Iosefina
Oloeru Cecilia Ecaterina
Petrache Ovidiu
Popa Eliza Graţiela
Pruteanu Constantin Ovidiu
Simon Iudith
Ştefan Daniela
Tăpceanu Constantin
Tîrziu Bogdan
Tomescu Stachie Vasile 
Octavian
Tonegaru Monica Geanina
Trifan Pieptu Anca Valentina
Tâmpău Oana Gabriela

clasa a XII-a D
Profil chimie biologie
Diriginte - Prof. Miron Nicu

Ababei Bogdan Petru
Abuhnoaie Gina Maria
Andrei Nicoleta Camelia
Apalaghie Mihaela Maria
Avrămiuc Iuliana Elena
Calancea Lăcrămioara Carmen
Ceucă Manuel Romeo
Ciobanu Marinela Gabriela
Cojocaru Elena
Constantin Carmen Florina
Cuba Marina Carina
Dohdaș Irina Georgiana
Drîmbei George Cătălin
Feraru Leontina Cătălina
Fifirig Anca Delia
Ghergheșanu Ioana Cătălina
Gheorghe Daniela
Groza Daniela
Iacob Cristina
Leahu Mihaela
Lupu Flavius
Maniu Călin Lucian
Maxim Ioan Adrian
Mihalache Gabriela
Moraru Cristina Petronele
Maţcu Claudia Mariana
Neculcea Mihaela
Păduraru Ana
Pupăză Cristina Mariana
Roșu Ileana
Soare Nicolae Paul Cristian
Smoc Elena Crina

Stanciu Adriana
Şerbănescu Irina
Tudosă Ana Gabriela
Turculeţ Adriana

ProMoŢIA
1991-1992

clasa a XII-a A
Profil matematică fizică
Diriginte - Prof. Marcu Minel

Agape Dragoș
Agrigoroaie Iulian
Anton Alina
Apăștinei Adina
Blidaru Anton
Borcea Marius
Bucur Gabriel
Ciobanu Cătălina Liana
Ciongradi Iulia Carmen
Coca Mircea
Constantinescu Cristina Maria
Crimberg Monica
Darabă Raluca
Duca Sebastian
Gavriloaia Florin
Ghergheșanu Amalia 
Lăcrămioara
Gugoașă Adrian
Hriţcu Marilena
Hulpoi Bogdan
Huluţă Leura
Iacob Lavinia Maria
Irimia Maria Magdalena
Molie Alina Nicoleta
Munteanu Răzvan
Petrușca Florena
Pohonţu Roxana Diana
Racocea Carmen
Săcăluș Văduva Paul
Tarcă Viorel
Tănculescu Oana

clasa a XII-a b
Profil matematică fizică
Diriginte - Prof. obadă Elena

Antoche Răzvan Adrian
Arvinte Mihail
Bădărău Liviu
Boeriu Luminiţa Mirela
Boicu Dragoș Alexandru
Buliga Claudia Luminiţa
Constantiniu Dan
Cosmovici Gheorghe Nicolae
Cotea Cătălin Constantin
Danălache Irina
Filioreanu Bogdan Cătălin
Gorie Manuel Mihai
Grosu Oana Roxana
Holercă Ana Elena
Iordăchescu Antonio 
Constantin
Lazăr Iulian Gheorghe
Macarie Mircea Irinel
Nemţianu Mihaela Lăcrămioara
Onofraș Veronica
Palamaru Andreea Elena
Păun Irina

Pitorac Mihaela
Popii Alina Delia
Postică Adina Maria
Pricop Oliver Constantin
Răileanu Diana
Sălceanu Adrian
Scarlat Mihaela
Ursăchianu Marius Vasile

clasa a XII-a c
Profil fizică chimie
Diriginte - Prof. suflețel 
georgeta

Andone Diana Magdalena
Andronic Elena
Ariton Aurelian Codrin
Avasiloaie Claudiu Emanuel 
Ionel
Baciu Ioana
Bularda Mihaela
Burduja Valeria Oana
Burlacu Alina Mărioara
Buzatu Octavian
Cecal Anca Irina
Chiriac Marina Cristina Iuliana
Ciurcanu Oana Elena
Dabija Irina
Dudău Adriana
Ifrim Isabela
Ionescu Cristina
Jitariu Yvonne Mihaela
Lefter Ovidiu Mihail
Macovei Monica Cristina
Mazăre Felicia
Nicorici Cristina Gabriela
Panfil Alexandru Tiberiu
Robu Claudia
Sîrghi Gabriela
Surpăţeanu Georgiana
Ursu Alina
Vamanu Beatrice
Vlahovici Gabriela Alexandra
Zamfir Gabriela Florentina
Zboiu Gabriela

clasa a XII-a D
Profil fizică chimie
Diriginte - Prof. timohe 
gheorghe

Bandrabur Geanina
Barnea Corina Boca Sorin
Ciobanu Luminiţa
Ciornea marius Liviu
Constantin Cristina
Constantinică Gabriela Coca
Coșofreţ Alina Elena
Cozac Iuliana
Crăciun Geanina
Crivoi Simona Pompilia
Curelaru Oana Mădălina
Diaconu Ioana Elena
Dieac Ali Cătălin
Dulgheriu Petronela Cornelia
Galan Cătălina Maria
Ghiţescu Alina Petronela
Lipciuc Geanina
Luca Diana Flavia
Poghircă Adriana Felicia
Rîncă Irina Maria
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Romaniuc Emanuela Cristina
Sandu Monica Olimpiana
Stan Ioana Daniela
Surdu Lucian Claudiu
Târa Carmen Mihaela
Vicol Florin
Zaharia Mihaela Marcela

clasa a XII-a E
Profil chimie biologie
Diriginte - Prof. grădinaru 
olga

Aanei Cornelia Elena
Agape Liliana
Ailiesei Adina
Anton Cătălina
Apostu Vasile Emanuel
Atomulesei Mihaela
Bucătaru Anca Delia
Bucur Anca Manuela
Bulea Cătălin
Cazemir Cristina
Chelariu Romeo
Cîrtiţă Mihaela
Cojocaru Irina Mihaela
Covalschi Mioara
Frăsina Irina Petronela
Găină Manuela
Grama Sebastian
Irimia Cristina Mihaela
Ivașcu Carmen Mihaela
Lucași Diana Mihaela
Munteanu Irina Petronela
Păduraru Alina Florentina
Păduraru Paula
Pălimaru Mihaela
Pîrlea Ștefana Alina
Preotu Anca
Pușcașu Petruţa Carmen
Sfredel Maria
Stoica Dan Laurențiu
Tanasă Felicia Geanina
Voicu Cristina

ProMoŢIA
1992-1993

clasa a XII-a A
Profil matematică fizică
Diriginte - Prof. trandafir Ilie

Agapi Nora Catrinel
Anghel Raul Gabriel
Boca Teodora
Boloș Alexandra
Breban Silvia Valeria
Chitoroagă Cristian Constantin
Cioancă Simona Elena
Ciobanu Carmen Ancuţa
Ciplinschi Marius
Costan Cristina
Dragan Traian Alexandru
Fediuc Maria Tamara
Florea Veronica Mihaela
Grigore Emilian
Hălăucă Iulian
Honciuc Roxana Georgiana
Huian Dumitru Ciprian

Mântulescu Ana Maria
Papaghiuc Neculai Dan
Petrea Laurenţiu Lucian
Susan Mihai Irinel
Şerban Alina Mihaela
Toma Roxana Gina
Vintilă Titus George
Viţelaru M. Ciprian
Zaborilă Ines

clasa a XII-a b
Profil matematică fizică
Dirginte - Prof. turbatu Doru

Andrei Petru
Anton Florina Cristina
Atofanei Iftime Ionuţ
Axinte Andrei Octav
Baciu Irinel
Bartic Irina Roxana
Bunduc Cristina
Calniciuc Beatrice
Costan Adrian
Cozac Ghiocel Ovidiu
Danilov Vladimir
Diac Monica Letiţia
Dimitriu Vlad Alexandru
Dudău Mihaela Alina
Firtea Cosmin Mihai
Hozoi Liviu
Iacob Maria Luiza
Ilișescu Ionuţ
Ioan Aleodor Daniel
Manole Bogdan Mugur
Mucileanu Carmen Adina
Olaru Irina Mihaela
Săcăleanu Bogdan Eugen
Sofronie Iulian
Stan Oliver Florin
Stanciu Daniel
Teodorescu Alina Cristiana
Turcu Oana Beatrice
Varvara Alexandru Valentin

clasa a XII-a c
Profil fizică-chimie
Diriginte - Prof. baltă Natalia

Afloarei Alina
Apostol Cecilia Daniela
Auresulesei Alina
Bănilă Nicoleta
Besmeciuc Diana Petronela
Brodicico Dana Mihaela
Burghelea Narcis Mihai
Chirica Diana
Ciucian Anamaria Cristina
Corugă Ana Maria
Crișu Lăcrămioara Elena
Cropacic Ana Veneamina
Dănilă Vlad
Diac Adina
Frunză Oana Cătălina
Gagea Elena Cătălina
Gagea Traian Gabriel
Ghijinschi Dan George
Hrimiuc Toporaș Ioana
Lemne Eugen
Mihăilă Gabriela
Muntean Mihai Horaţiu

Munteanu Oana
Onofrei Magdanela
Oprișan Bogdan
Panciu Eugen
Pascariu Maria Diana
Patrău Cătălina Cecilia
Sabadîș Luminiţa
Sandu Ana Maria
Săcăleanu Roxana Iuliana
Surdu Soreanu Afrodita
Tărăboanţă Cătălin
Tonegaru Loredana Elena
Verga Crina Mihaela

clasa a XII-a D
Profil fizică chimie
Diriginte - Prof. corduneanu 
Elena

Alupoaiei Alice Gabriela
Apălămăriţei Eduard
Bechir Daniel
Brot Anca Maria
Cantemir Dumitru Adrian
Călin Paula
Căruceru Claudia Laura
Chișcă Irina
Ciubotariu Nicolae Grigore
Cotos Mihaela Oana
Creţu Ana Maria
Curelaru Florin Daniel
David Laura Elena
Durbaca Liviu Costel
Frentz Iulia Ivona
Găină Oana
Goldan Cătălin Narcis
Groza Ionela
Herea Oana Gabriela
Mazilu Anca Violeta
Merlă Laura Mariana
Militaru Mădălina Mihaela
Neculai Cristina Ionela
Păstrăgăruș Maria Luiza
Pintilie Loredana Diana
Plămadă Adina Maria
Robu Cornelia Gabrelia
Salariu Eliza
Tepeluș George Narcis
Tiron Alina
Tonegaru Eduard Cezărel
Zaharia Ali Lorimer

clasa a XII-a E
Profil chimie biologie
Diriginte - Prof. Nechifor Ana 
Maria

Ailoaie Cătălin Mihai
Alupe Cornelia
Apostol Otilia Mihaela
Berari Corina Silvia
Brauștein Sorana Patricia
Burcuţa Ana Maria
Calfa Gabriel
Ciobanu Călin Emanuel
Cojocariu Ștefan Sevastian
Duma Alina Cătălina
Gheorghiu Laura Costinela
Hogaș Ioana
Iacob Adrian Ovidiu

Ioniţă Ionel
Jora Marilena
Lucăcel Robertina
Manolache Gina Gabriela
Mălăescu Melania Natalia
Moraru Mihaela
Munteanu Cornelia Petronela
Niţoi Petronela
Parasc Ana Maria
Păduraru Laura
Popa Dragoș Marius
Precup Laurenţiu
Rotaru Laura Iulia
Rusu Mihai Florin
Sabasnu Ionela Livia
Savastru Arina
Serea Carmen Mihaela
Sutu Iuliana Maria
Tăruș Ofelia Petronela
Tîţîrcă Mihaela
Vicol Magdalena Dorina

ProMoŢIA
1993-1994

clasa a XII-a A
Profil matematică fizică
Diriginte - prof. Muraru 
felicia

Aprodu Marius
Bădescu Ioana
Blîndu Camelia Elena
Botez Crenguţa Magdalena
Caluschi Teodora Ionel
Cincă Marian Cornel
Ciobotenco Irina Teodora
Ciubotariu Ciprian
Dăscalescu Dragoș
Giurcanu Bogdan
Giurma Catrinel Raluca
Gugușă Radu
Hoștină Liliana Elena
Ilie Georgeta Iuliana
Lozovan Mihaela
Mureșan Ana Irina
Neagu Bogdan Constantin
Oglan Oana Carmen
Oros Miruna
Palaghiu Radu
Popa Alina Mihaela
Popa Iuliana Felicia
Popa Nicolae Bogdan
Rădulescu Gabriel Dan
Sănăuceanu Bogdan Dimitrie
Sușnea Mihaela Mariana
Toma Călin Florin
Tomulescu Claudia Maria
Tudosă Ioan
Vasilache Diana Mihaela

Clasa a XII-a B
Profil matematică fizică
Diriginte - Prof. Pricop Viorica

Abiculesei Buleandră Iolanda 
Anda
Atomei Iulia
Beldiman Luminiţa Florina
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Bogos Dumitru Cătălin
Brumariu Radu Dan
Ciobanu Mihaela
Georgescu Cristian
Gociman Ciprian
Harja Constantin Bogdan
Huja Luciana Nadia
Iliescu Bogdan Florin
Ivanov Claudia
Lazăr Sebastian
Luca Oana Petronela
Lupu Cezar
Marta Carolina
Munteanu Diana Maria
Nechifor Diana Maria
Păun Cristina
Petrescu Dragoș
Pîcă Andrei
Profir Diana Elena
Purice Oana Suzana
Ropotă Constantin Bogdan
Tarcă Mihaela
Timohe Tumac Luciana Elena
Tudorache Dragoș Florin
Ungureanu Ovidiu

clasa a XII-a c
Profil matematică fizică
Dirginte - Prof. Dascălu 
grigore

Airinei Daniela
Andrușcă Alina Mariana
Arsintescu Dorin
Bolohan Adina Veronica
Buză Dragoș Cătălin
Cetean Wanda Ecaterina
Cotruţă Dan Mihai
Foca Mihaela
Ianoș Alina Elena
Ilcu Ioana Mirela
Macarie George Florian
Macovei Cătălin Eugen
Mateiciuc Mihai
Mihai Iustina
Mihoc Alina Veronica
Morariu Simona
Nemet Andy
Oriţă Mihaela
Popa George Daniel
Săcăluș Văduvă Vlad
Spînache Tudor
Sternberg Adina
Strugariu Virgil Puiu
Şova Roxana Ecaterina
Tefeleș Daniel
Toma Iulia Claudia
Tudorache Adriana Loredana
Vasiliu Caterin Nicoleta
Vieru Gabriel Petrică

clasa a XII-a D
Profil fizică chimie
Diriginte - Prof. teodorescu 
teodora

Băncescu Ana Maria
Botez Dorin
Călinescu George Răzvan
Chirilă Mihaela Adriana

Chiseliţă Alina
Cozma Gabriela
Dărângă Codrin
Donciu Rodica Adriana
Drăgoi Ana Maria
Frenţescu Roxana Diana
Gagia Raluca Ioana
Gherghescu Cristina
Grădinariu Alina Cornelia
Grigore Andreea
Gulei Oana Ștefania
Iosub Gabriela
Luca Petre Răzvan
Manoliu Daniela
Nicolescu Simona Virginia
Olaru Georgiana Lidia
Panfil Raluca Teodora
Petrușca Andra
Popa Vlad Liviu
Rădăuceanu Emilia
Severincu Daniel
Spiţelnicu Ana Alina
Ursache Carmen
Vlad Sînziana

clasa a XII-a E
Profil fizică chimie
Diriginte - Prof. cozariuc 
olimpia

Avădanei Remus Dorian
Balan Anca
Borza Alina Nicoleta
Bucur Milica
Cârjeu Adina
Chirilă Alina Silvica
Cuibaru Daniel Cristian
Damian Florentina
Gâlcă Ana Raluca
Gîdei Buruiana Mihai Răzvan
Ichim Alina
Ignia Lorena Elena
Leahu Eduard
Măgirescu Roxana Elena
Nistor Lucian
Oprică Oana Cristina
Pogor Carmen Iulia
Radu Cristina Mihaela
Roată Maria Silvia
Simionescu Raluca Elena
Smău Ștefania
Timofte Ina Elena
Turcu Loredana Elena
Vatamanu Alina
Zugravu Cristina

clasa a XII-a f
Profil chimie biologie
Diriginte - Prof. Ţugulea 
Emilia

Alcaz Daniel Florin
Alexa Daniela
Apăvăloaii Isabela Beatrice
Atasiei Mihaela Corina
Bogza Petronela
Brumă Manuela 
Ramona
Bulboacă Ioan
Bungianu Simona

Bojică Anca Elena
Calamaz Octavian Petru
Cecal Roxana Elena
Chelariu Mihaela Corina
Cireș Alina Elena
Cîrlan Alexandru
Damian Mariana
Dănilă Ady
Dănilă Delia Cezara
Drigă Cristian
Gabor Maria Magdalena
Groza Mariana
Hizan Cristinel
Ioan Cristian
Ipimahi Irina
Macovei Florin Vlad
Mihalache Lucian
Panainte Constantin
Păduraru Gabriela Carmen
Popovici Ciprian Constantin
Rusu Gabriela
Ursu Mihaela
Veringă Irina Maria
Popescu Cristian Emanuel

ProMoțIA
1994-1995

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. Neacșu Magda 
Agapia

Antohi Paul Bogdan
Atasiei Daniel
Bichescu Dana Maria
Botezatu Ștefan
Caraslău Isabela Oana
Căruceru Alina
Cernat Alina Anca
Corduneanu Monica
Costea Ana Maria
Dardală Cristian
Dragnea Dana Gabriela
Dumitroaia Gabriela
Gabor Oana Cristina
Graif Corina
Grigoraș Mihai
Hălășan Florina
Hozoi Adrian
Ionescu Tudor Constantin
Lungu Mihaela
Lupu Marius Ciprian
Macovei Liliana Ioana
Mortinugi Vladimir
Mihai Irina
Nica Georgiana
Palaghiu Daniela
Panait Mihaela Cristina
Paraschiv Oana Petronela
Rusu Ina Petruța
Serbănciu Adrian
Timohe Tumac Mihai Gabriel
Ursache Andrei Emanuel
Vasilache Codrina Elena
Weingeld Alma

Clasa a XII-a B
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. Marcu Minel

Balan Dan Ovidiu
Ciocoiu Oana Maria
Ciocoiu Călin Comstantin
Ciutea Claudiu
Dănilă Alec Cosmin
Darîngă Oana
Dumitrescu Oana Irina
Florea Narcis Gabriel
Florescu Aurelia
Gavază Mihai George
Grimberg Edgar
Hangaru Irina Gabriela
Hriscu Eugen
? Irina Ioana
Iordache Ionut Florin
Ivan Narcis Ovidiu
Kloetzer Eugen
Mancaș Cristina
Mereuță Șerban
Mucileanu Nina Otilia
Neacșu Dumitru Mugurel
Nemțeanu Laura Mihaela
Omer Sevim
Păduraru Dan
Savin Andreea Alexandra
Slabu Lavinia Mihaela
Stancu Corina
Stoleru Adina Roxana
Toma Mihaela Iuliana
Tudosă Ciprian
Tipău Elena Teodora
Variciuc Vivian Nicolae

clasa a XII-a c
Profil fizică-chimie
Diriginte - Prof. baciu 
ruxanda

Atudoroaie Ioana
Aveloaei Marian
Baltag Andreea Florentina
Bejinariu Andreea Gabriela 
Alina
Borș Daniela
Ciuștea Ana Cristina
Cozmiță Carmen Ofelia
Cristea Ana Georgiana Veronica
Dascălu Claudia
Dieconu Dragoș Tudor
Dobîrceanu Adriana Ioana
Dragu Lucian Nicolae
Gavriliuc Adrian Ionuț
Gheorghița Ramona
Chihanig Teodora
Groza Silviu Marian
Hongu Carmen Lăcrămioara
Leon Teodora
Manasii Anca Georgiana
Olaru Andrei
Papa Cosmin Teodor
Pîrgaru Cristian Ștefan
Popescu Victor Valentin
Răducanu Roxana Alexandra
Rusu Daniela
Scîntee Alina Ecaterina
Smadici Răzvan
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Spiridon Sonia
Stanescu Anda Elena
Smicală Luiza Andreea
Trofin Andreea Mara
Voicu Oana Marlena

clasa a XII-a D
Profil fizică-chimie
Diriginte - Prof. voroneanu 
constanța

Agape Rusalin Corneliu
Antoche Diana
Asandei Alina
Balagea Marcelin Iulian
Ciobanu Nicoleta Luiza
Ciobanu Oana Petronela
Codăescu Oana Anca
Costan Mihai
Crețu Mihai
Domintean Ramona
Dumitrașcu Adrian Gabriel
Enache Roxana Florentina
Epure Bogdan Constantin
Heinisch Rosana
Hoidrag Ionuț Ciprian
Hordzilă Elena Raluca
Jugan Irina
Leonte Otilia
Marcu Claudiu Mihai
Mănăilă Mara Cristina
Mihail Oana Alina
Mocanu Ioan Marian
Murca Elena Magda
Nechifor Bogdan Constantin
Pogor Mihaela Iuliana
Sănăuceanu Dana Mihaela
Simionescu Raluca Cristina
Ștefănescu Ioana
Timofte Otilia Magdalena
Vuza Viorel

clasa a XII-a E
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. rugină Anica

Agavriloaiei Alina Monica
Antonoaia Nicoleta Cristina
Balan Laura Monica
Bursuc Irina Lorena
Enache Octavian Petru
Enăchescu George Florin
Filip Mircea
Filipeiuk Maria Cristina
Lăzăroaia Ioana Nicoleta
Luca Andreea Daniela
Lupu Ioana Laura
Macovei Răzvan Mihai
Malanca Diana
Marciuc Ana Maria
Mărgineanu Camelia Irina
Moldoveanu Elena Loredana
Neamțu Claudiu
Nechita Ioana
Nistor Villi Adrian
Pavel Alina Elena
Păcurar Cristina Oana
Petrovici Irina Daniela
Plugaru Mihaela
Pop Elena

Pricop Laura Elena
Roman Liudmila
Rusu Cirpian Andrei
Soficu Mihaela
Stigleț Eliza Elena
Todirașcu Adrian
Trufanda Alina
Tenu Daniela

clasa a XII-a f
Profil limbi moderne
Diriginte - Prof. calistru 
Miluța

Acsinte Liviu
Andrei Ana Nicoleta
Aparascăi Vasile
Avrămescu Carmen Mariana
Buhug Elena Liliana
Bujor Sebastian Mihai
Butnaru Carmen Maria
Calenciuc Marius Răzvan
Călugăru Anca Ștefana
Cioban Oana Mihaela
Cojocea Oana
Găliță Mihai Florin
Hares Cătălina
Holberi Mirela
Huludeț Adina Mihaela
Huțanu Adina Mihaela
Huțul Emanuela
Ioniță Cornelia Ana
Leonte Roxana Ionela
Luchianov Ana
Mitrof Roxana Ștefana
Mocanu Alina Elena
Moroganu Mihaela Gabriela
Muntean Victor
Nistor Diana Mihaela
Popa Liviu Mircea
Pușcașu Irina Cristina
Racoveanu Teodora
Scrumeda Andreea Cornelia
Seredenciuc Oana Cristina
Smereanu Oana Alina
Tudor Bogdan Ciprian
Tudoran Ana Maria
Zaharia Roxana Cristina

Clasa a XII-a G
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. grădinaru 
olga

Antohi Roberto Manuel
Baltă Bogdan Mihai
Bădiliță Gabriela
Beraru Maria Geanina
Bejan Marilena
Caunic Raluca Elena
Chirilă Carmela
Costea Oana Olga
Cristea Alina Ionela
Durbaca Petronela
Ganea Alina Daniela
Cavrilag Doru Constantin
Hanceriuc Mihaela
Horga Răducu
Iliescu Mihaela
Ioniță Flavius

Ionagcu Oana
Iordache Ioan
Lupeică Bogdan Mihail
Lupu Cristina Elena
Muntean Adina
Neamțu Gabriela
Oarză Ioana Doina
Popa Maria Antoaneta
Petroșanu Mihaela
Popistaș Cecilia
Precup Adrian
Șchiopu Daniela Margareta
Toma Mihaela Ionela
Ursache Cristina Delia
Vasiliu Adrian Constantin
Vieru Ana Maria

ProMoțIA
1995-1996

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. talpalaru 
seryl

Androne Carmen Steliana
Apostol Raluca
Avădanei Ioana
Balan Oana Mihaela
Bobica Diana Loredana
Curuciuc Suceveanu Adrian
Dranga Padu Bogdan
Ferariu Maria Magdalena
Florescu Alina Alexandra
Gavrilescu Mihaela
Georgescu Oana Iustina
Grecu Elena
Grigore Mihaela Paula
Gușă Mircea Tiberiu
Haras Monica Andreia
Irimia Andrei Dorin
Lipșa Andrei Ovidiu
Moroșanu Alina
Muraru Antoaneta Andreea
Nechita Carmen Mihaela
Nisioiu Nistor Geroge
Onciu Oana Mihaela
Popa Alexandru Ioan
Popa Traian
Pugina Dragoș
Stăcescu Leon Bogdan
Talpalaru Margrit
Ursanu Ionuț Cătălin
Varlan Ciprian
Vlad Andrei Răzvan

clasa a XII-a b
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. Pițu leon

Acsinte Petru
Alexa Mariuc
Andrei Irina Geanina
Andrioaie Constantin Narcis
Axinte Oana Simona
Braharu Anca Maria
Coisin Alice Cristina
Condrea Oana Ermilia
Cristea Cristiana

Damian Oana Roxana
Florean Laura Simona
Flutur Cristina
Grigoraș Loredana Mihaela
Ilie Manuela
Iliescu Nicoleta
Lăcătușu Cătălina
Loghin Florentina Alice
Luca Nicoleta Adriana
Lungu Gabriel Fernando
Moisei Andrei
Panaite Daniela Elena
Popica Oana Mirela
Pricop Irina
Prodan Ioan
Profir Claudia Maria
Purice Cătălin Ioan
Stifii Ionela
Timofte Lăcrămioara
Tîrziu Silviu
Tolocica Antoaneta
Vătui Ramona Elena
Vieriu Irina Adriana

clasa a XII-a c
Profil fizică-chimie
Diriginte - Prof. silvaș grigore

Aursulesei Mălina
Bontea Tiberiu Alexandru
Bursuc Cristina
Cocea Roxana
Codreanu Carmen Alina
Cojocariu Irina
Cozianu Anca Daniela
Cuciureanu Magdalena
Cuibaru Radu Ciprian
Dragotel Luciana Simona
Filipciuc Elena Luminița
Filote Mihaela
Gherghescu Irina
Ghiciuc Oana Nicoleta
Ghitescu Oana
Ionescu George Daniel
Karner Adina Nicoleta
Lăzărescu Cătălin Mihai
Leonti Anca Maria
Moldoveanu Mihaela Beatrice
Munteanu Loredana
Onuța Anda Cristina
Pătrășcanu Mihail Radu
Sănduleanu Irina Elena
Saramet Elena Esmeralda
Scutariu Andreea Codrina
Seghedin Carmen
Stratulat Mariana
Tefeleș Mihaela Florentina
Ursu Mihai

Clasa a XII-a D
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. Cerchez 
Catinca

Andronache Florin Ioan
Aniței Ștefănică
Apostol Gabriela Otilia Astanei 
Iulian
Baciu Oana Loredana
Bălășoiu Constantin
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Burghelea Ștefan Lucian
Chiperi Ioan
Ciobăniță Petronela
Ciopron Cristian Vlad
Coșofreț Oana Elena
Costea Alina Marilena
Cotae Andrei
Cristei Geta Cristina
Dirțu Diana
Dubita Anda Gabriela
Dumitrașc Iulian Constantin
Gorgan Oana Irina
Ivan Aurelian Ștefan
Leahu Cati Raluca
Nastase Nicoleta
Patapie Raicu Alexandra
Pintilie Carmen Elisabeta
Pirgarie Ecaterina
Popa Gabriela Elena
Postîrnac Ramona Elena
Proca Irina Maria
Rambu Mihaela
Tincu Stefan
Trandaf Alice
Ungurianu Adi Elena
Varzari Mihai

clasa a XII-a E
Profil filologie
Diriginte - Prof. balan liliana

Amarandei Adriana
Ardeleanu Roxana
Bantaș Oana Alexandrina
Borș Mirela
Bujor Roxana Dana
Buzdugan Mihaela
Ciolan Irina Nicoleta
Cojocaru Oana
Contu Adina Dana
Costin Laura
Coteaţă Ingrid Raluca
Enache Răzvan Cristian
Gherghinoiu Mihai
Grigore Ionuţ
Iacob Alina
Iancu Oana Roxana
Iliescu Ștefania
Miler Fabiola
Misaila Gabriela
Misaila Mihaela
Podariu Andrei
Popa Bogdan
Popa Cristian
Puiu Mihaela Mirela
Racoviţă Felicia Teodora
Rotaru Cătălin
Tătărușanu Daniela
Tatoiu Delia Florentina
Teodoru Cristina
Tibuleac Anca
Toader Georgiana Laura
Ursu Liliana
Velea Carmen Georgeta

clasa a XII-a f
Profil limbi moderne
Diriginte - Prof. Irimia vasilica

Amuntencei Maria Magdalena

Antonese Narcis Paul
Bărbuţă Vlad
Brînzilă Carina Ionela
Ciobanu Maria Beatrice
Ciocan Mihaela
Costin Felicia Mihaela
Gonta Claudia Nicoleta
Grecu Paula Elena
Grigoriu George
Leonti Raluca Mihaela
Malacinca Luiza
Palaghia Marius Cătălin
Pintilie Carmen Anca
Pohontu Alina
Popa Ioana Emanuela
Popescu Andreea
Popovici Alexandra
Radu Cristina Maria
Roman Ana Irina
Stamate Ramona Dana
Todirașcu Dinu
Topoliceanu Harieta
Trifan Raluca
Văcărașu Ecaterina Luminiţa
Vasiliu Mirela
Zaharia Manole

ProMoțIA
1996-1997

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. Pancu Dana

Ancuța Monica Irina
Apetrei Alin Marian
Bîrlădeanu Andreea Iuliana
Boureanu Ciprian Ionuț
Bucos Andrei Silviu
Buzatu Simona
Crețu Irina Dana
Dragoslav Diana Nicoleta
Gîrjan Oana
Grosu Anca
Ionița Iulian
Kloetzer Marius
Maftei Cristina
Mihăiță Lucian Ionuț
Mureșan Raluca Mihaela
Pădurean Raluca Mihaela
Peptănariu Dragoș
Petrea Roxana
Roata Iulia Oana
Simian Maria Cristina
Timofte Mara
Tîrlea
Vișan Ioana Crenguță

clasa a XII-a b
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. Miron Nicu

Agape Nona
Amariței George Sebastian
Bandol Eduard Sorin
Benza Cristian
Bujoreanu Vlad
Buzicu Ioana Luiza
Chirculiță Claudia Camelia

Cimbru Sorin Constantin
Ciplinschi Codrin
Cirdei Cristian
Clătinici Ciprian Ovidiu
Colța Andreea Mădălina
Duca Tudor
Haghiac Nicolae
Iftimie Andrei Cătălin
Lungu Elena
Matei Corina Diana
Mihăilă Flavius Emilian
Nemțanu Adrian
Niță Roxana
Niță Simona
Parus Karina Nicoleta
Pascariu Constantin Gabriel
Pieptu Florin Mugur
Pintilie Carmen Elena
Rusu Ștefan Alexandru
Sârbu Andrei
Talancă Costel Gabriel
Tamaș Ciprian
Toma Laura
Vasiliu Vlad

clasa a XII-a c
Profil fizică-chimie
Diriginte - Prof. suflețel 
georgeta

Amariței Mihaela
Anegroae Andreea Teodora
Bejenariu Anca Gabriela
Bontea Amalia Maria
Cărunțu Ionuț
Cozma Larisa Paula
Dumitrache Raluca Adina
Gheorghiu Anca Maria
Grădinariu Monica
Hogaș Cristian Vasile
Holtea Daniela
Horațău Raluca
Ichim Ioana Carmen
Ilie Adina
Jigăranu Paula
Lazăr Daniel Sava
Marta Genoveva
Novac Pompiliu Teodor
Nunchievici Iulia Mirela
Palaghiu Irina
Partene Vicoleanu Simona
Popovici Violeta
Rusei Răzvan Radu
Sînziianu Raluca Diana
Ștefan Raluca
Ștefănescu Raluca
Stoianovici Talida Ruxandra
Teca Oana Mădălina
Toma Ana Maria
Vasilescu Daniela
Zăvoi Geanina Elena

clasa a XII-a D
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. corduneanu 
Elena

Agafiței Petru Bogdan
Albert Mircea
Baltag Maria Adriana

Bârlescu Mirela
Bejenaru Gina Adriana
Belcescu Geanina
Buhuș Ligia Nicoleta
Burghelea Alina
Buzdugan Ramona Vasilica
Chelaru Andreea
Chiriac Amalia Dina
Chirnoaga Ioana Cristina
Coman Viorela Alina
Costin Cătălin
Daraban Petru Ciprian
Diaconu Diana Elena
Grigoriu Ana Maria
Gulei Alina Manuela
Hârcă Dan Ionuț
Man Cristina Gabriela
Mardare Oana Adelina
Melinte Liliana
Nechifor Maria Magdalena
Nedelcu Andreea Mirela
Obadă Mihaela
Palaghia Savin Ionuț
Pauliuc Simona
Raclariu Monica Lusiana
Raicu Loredana
Sârbu Corina Natalia
Tatarciuc Simona Iulia
Vizitiu Elena

clasa a XII-a E
Profil limbi moderne
Diriginte - Prof. coțofan 
Monica

Aanei Anca Natalia
Amaziliței Mihai Corneliu
Anghel Daniel
Bostan Alina
Calfa Roxana
Corduneanu Simona Mihaela
Cotaia Sanda Valentina
Cotiugă Cristina Georgeta
Coțoman Simona Claudia
Dăscăliță Gabriela Eugenia
Dascălu Gavril Eleonora
Fiuciuc Adrian
Gheorghe Eva Ramona
Gîrdea Paula
Gorie Andrei
Gulei Alexandru
Huja Elena Iuliana
Husanu Manuela Loredana
Iancu Anca Maria
Iftode Laura Diana
Ioja Ciprian Vasile
Mantulescu Cristian
Mărculescu Ionela Claudia
Matei Cristian Daniel
Mihăilescu Cristian
Moraru Andrei
Muntean Florinda
Nechifor Oana Elena
Palaghiuc Daniela
Panainte Georgeta Claudia
Prodan Lidia
Roset Ștefania
Sohoreanu Carmen Ștefania
Solcanu Ioana Mădălina
Stanciu Cristina
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Susu Anca Raluca
Vicol Mariana
Voina Alina Ionela

clasa a XII-a f
Profil istorie-științe sociale
Diriginte - Prof. Navari gita

Adomnicăi Cristian Paul
Afloarei Andreea
Artenie Elena Manuela
Baraboi Anca
Bârleanu Ovidiu Emilian
Beldiman Ecaterina Costina
Bohotineanu Carmen
Ciobanu Florin
Cojocaru Raluca Loredana
Cornea Mirela
Cosereanu Petronel
Cracană Livia Elena
Dascălu Valentina Laura
Haraga Claudia Luminița
Hîrjoabă Codrin Ștefan
Isarie Mariana Olga
Lazăr Iulian
Lițescu Mădălina
Macovei Maria Cristina
Năstuță Sebastian
Olaru Marius Constantin
Panican Cleopatra Mihaela
Piseru Marius Constantin
Plămădeală Ilie
Pohoată Raluca Octavia
Romila Dragoș
Rudac Ivona Maricica
Rusu Oana
Sandu Livia
Solomon Andreea Mădălina
Sonea Alina Iuliana
Tănase Liliana
Vlase Manuela Simona
Zaharia Oana Mihaela

clasa a XII-a g
Profil obadă Elena
Diriginte - Prof. obadă Elena

Ajidaucei Ana Maria
Aștefănesei Andrei
Botezatu Lăcrămioara
Bujor Adriana
Bulancea Oana
Bulea Cristina Nicoleta
Ciobanu Anda
Crăciun Alina Mara
Donose Andrei Mircea
Dumitroaia Elena
Dumitru Loredana
Enache Alin Georgel
Gavrilescu Gabriela
Ilienescu Mihaela
Jalbă Alina
Loghin Irina Valentina
Lupu Iulian Costin
Matei Cristina Ionela
Melinte Dana Liliana
Mihalache Manuela Elena
Moisa Lenuța
Munteanu Laris
Poputoaia Magda Andreea

Sofronie Gina
Teodorescu Mihaela Alina
Țepeluș Marian
Trandaf Ciprian Răzvan
Tulbure Iulian
Țuțu Loredana
Ursache Ioana
Viciu Andreea
Zaharia Oana Irina

ProMoțIA
1997-1998

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. Murariu 
viorel

Ababei Gh.Oana
Armasu Gh.Mihaela
Balan Christiana Brigitte
Balasanu Mihai Dan
Boicu Laura Andreea
Carlan Laura
Ciornei Alina
Clinc Claudia Augusta
Dohotaru Cătălin
Filip Ana Maria
Filipescu Florin
Florea Adrian
Georgescu Andrei Ioan
Harja Elena
Hutan Mihaela Loredana
Ifteni Cristina Alina
Laiu Ana Raluca
Lefter Ştefan Marian
Manea Liviu Flaviu
Murariu Elena Mădălina
Olaru Raluca Cristiana
Olteanu Călin Ovidiu
Popa Bogdan
Popescu Codrin
Popovici Radu Ştefan
Procopiuc Mihaela
Pustianu Bogdan
Scurtu Irina Mihaela
Spiridon Casian Andrei Sabin
Stifii Adina
Sturzu Mihail Cătălin
Tomulescu Cornelia
Ungurean Tudor

clasa a XII-a b
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. căruntu 
Daniela

Afloroaei Oana Marilena
Andronic Florentina
Bandol Mirel
Berbece Lavinia Maria
Bucatea Ştefana
Calugaru Carmen Daniela
Capra Mădălina Adriana
Chiriac Veronica
Cioara Diana Lenuţa
Ciuta Simona Valerica
Cojocaru Gheorghe Daniel
Dieac Bogdan

Godun Carmen Maria
Istov Cristian
Marciuc Oana Diana
Marian Maria Iuliana
Mihailescu Mircea
Murariu Mirela
Nechita Ecaterina
Nimirciag Roxana
Nita Ana Loredana
Novac Carmen
Pastragus Alin Marian
Pintilie Ionela
Pricop Adina Georgiana
Raileanu Maria Alina
Samoila Irina Gabriela
Soptelea Bogdan Alexandru
Stroescu Oana Camelia
Tanasa Lacramioara
Trofin Magdalena
Ursache Robert Ovidiu
Vaidner Adriana Irina

clasa a XII-a c
Profil fizică-chimie
Diriginte - Prof. rudică Elena

Albu Georgiana Magdalena
Branzan Razvan Constantin
Capitanescu Anca Alexandra
Caraiman Carmen
Costin Elena
Cotlarciuc Ioana
Cucuteanu Ioana
Darie Marlena
Dima Gabriela
Eremia Eugen Vladimir
Herangoza Heliiana
Manole Oana
Nemesniciuc Carmen Simona
Pamfil Gabriela
Paraiala Bogdan Dimitrie
Popa Ioana Virginia
Pricop Oana
Prisada Claudia Mihaela
Racoti Cristina
Rebegea Ancuta
Spulber Gabriela
Spulber Mihail
Stefanescu Irina Maria
Streit Roxana
Ticu Cristina Eugenia
Tomulescu Alina Mihaela
Tudosa Cristina
Tudose Ana Maria
Tudosa Ilinca Loredana
Ungureanu Oana Daniela
Zavate Irinel Oana

clasa a XII-a D
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. cozariuc 
olimpia

Airinei Marian Cristian
Anton Daniela
Asandulesei Adina Ana
Balasca Oana Cătălina
Balasel Ovidiu Cătalin
Barsan Ramona Elena
Bobu Elena Loredana

Bulai Adi Ionut
Campeanu Nicoleta
Cernescu Luiza Ionica
Ciobaniţa Andreea Cristina
Condurache Mihaela
Constantinescu Alice Ramona
Costiniu Andreea Magdalena
Ghitler Eduard
Grecu Irina
Grigoras Constantin
Grigoras Corneliu
Grigorescu Elena Daniela
Ivana Ioana
Luncas Mihaela Alina
Lupu Diana
Marchidan Elena Mirela
Mosu Ionela Ramona
Nechita Teofana Emilia
Pascaru Radu
Paun Marilena Petronela
Raileanu Ionela Ramona
Sontu Daniel
Tanasa Ana Maria Roxana
Teodor Vlad Ioan
Teodoru Dana
Tomescu Iuliu Florin
Uritu Maria Magdalena
Ursu Petronica
Vieru Dragoş Florin

clasa a XII-a E
Profil limbi moderne
Diriginte - Prof. curelaru 
Elena

Amarandei Anca
Ancuta Gabriela Adina
Andrei Laura Mihaela
Borcea Mihaela Gianina
Brodner Cristina Iuliana
Bura Iulian
Buzdugan Florin
Chiper Loredana
Cojocaru Petronela Roxana
Costinescu Nicolae Razvan
Cucos Alina Cristina
Dasca Adrian Nicolae
Driga Alexandru
Ghidescu Irina
Ichim Vlad
Iftimiciuc Mariana
Iordachescu Mihai Andi
Mateciuc Ligia Mihaela
Mindru Beatrice Elena
Motcan Raluca Ioana
Odobescu Diana
Parascan Claudia Elena
Padurariu N.Nicoleta Alina
Popa Marius Cirpian
Popescu Lacramioara Daniela
Popescu Veronica Ioana
Popovici Dana Corina
Profir Paul
Rusu Alexandru
Rusu Oana Cristina
Scurtu Ionuţ Emanuel
Sinzianu Simona Gabriela
Spataru Adriana
Tascu Mioara
Tudose Iolanda Ramona
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Veringa Mihaela

ProMoțIA
1998-1999

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. trandafir 
Maria

Beceanu D. Marius
Ceucă G. Alina
Daraban N. Mircea Răzvan
Dohotariu Gh. Anca
Grigoraș Șt. Gabriela Adriana
Griș L. Alexandru
Gușă M.D. Adrian George
Hâncu T. Larisa Diana
Homuțescu Gh. Livia Antoaneta
Irimia I. Andrei Victor
Ivanov G. Ștefania
Mandes S.C. Alexandru
Mardare V. Alin Ștefan
Maxim M. Mihaela Mona
Moscovici J. Ella Iulia
Năvodaru L. Beatrice Daniela
Nechifor M. Cristina
Orzan M. Alexandrina
Petrea Gh. Cristina
Popovici C. Irina Ana
Purcaru C. Iulian Constantin
Răileanu D. Elena Luciana
Rusu Șt. Ștefana Maria
Săpunaru S. Irina Oana
Savin D. Alina
Silvestru D.C. Diana
Sucilă C. Cristina
Tasca M.A. Nicolae Dragoș
Tesu I. Carmen Mihaela
Ungureanu Gh. Roxana Mirela
Ursache Dogariu I. Iulian
Vișan D. Lavinia

clasa a XII-a b
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. Neacșu Magda

Alexa D. Dumitrel Cătălin
Apostol M. Alina Elena
Balaur N. Elena Corina
Berariu v. Ioana
Bogatu Șt. Cornelia Marcela
Bulboacă A. Anca
Cardas V. Adriana
Cimbru E. Florin Bogdan
Cirdei C. Andreea Elena
Costăchescu I. Laurențiu
Crețu Daniel
Croitoru D. Iulia Dana
Dănilă V. George Adrian
Durbaca E. Bogdan
Garvaneanu I. Ovidiu
Hobjila P. Marian
Iftemie V. Cătălin Dragoș
Ioniță P. Cristina Elena
Jalba Vasilache Gh. Adriana
Juravle G. Georgiana
Luca I. Andrei Ionuț
Miron C. Bogdan Ștefan

Munteanu N. Amalia Paula
Pîrțac Gh. Marius Adrian
Postarnac C. Andreea Gabriela
Pruteanu Șt. Eva Silvia
Sârghi E. Ionuț Mircea
Săvescu D. Sebastian
Strugaru M. Tamara Mihaela
Tănasă C. Constantin
Vacariu I. Anca
Weingold V. Andrei
Zelionenchi C. Cerasela

clasa a XII-a c
Profil fizică-chimie
Diriginte - Prof. vlahovici 
Magda

Apostol P. Andreea Iuliana
Băcăuanu C. Cristian Sebastian
Balanica N. Andreea Mihaela
Bivoleanu Cristian
Buda L.I. Cozmin Toma
Budu V. Ana Maria
Burghelea D. Oana Valeria
Butnaru I. Maria Magdalena
Catarschi V. Iulian Constantin
Chiselita D. Anca
Doroftei N. Nicoleta Alina
Focșa V. Marinela
Ghitun Irina
Hirhui I. Ioana Roxana
Horatau D. Andreea
Iordache D. Ana Georgiana
Munteanu Irina Ștefania
Petruța C. Iulian
Picioroga Silviu Andrei
Popa C.D. Adriana
Pricope I. Maria Magdalena
Radu D. Irina Andreea
Sârbu C. Adelina Ramona
Scîntee C. Iulia Elena
Sîrghea I. Mihaela Roxana
Starcea Gh. Gheorghe Silviu
Tomniuc Raluca Mihaela

clasa a XII-a D
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. vasilache 
valeriu

Amarandei Gh. Petru Cristian
Amihălăchioaei D. Oana
Apostoaie I. Anca
Aștefanei Gh. Ana Maria
Balint V. Simona
Baltag N. Livia Nicoleta
Bartic E. Irina Gabriela
Borș Mihaela
Burlacu R. Ioana
Bursuc C. Constantin Ștefan
Chițescu I. Maria Cristina
Cotae C. Vladimir
Cotruta A. Irina
Dumitriu S. Ana Mdalina
Haras Gh. Gianina Sofia
Ionescu Gh. Geanina
Julan C. Daniela
Lupu P. Marcela
Mariean E. Ana Raluca
Mihai Gh. Anca Ioana

Oprea Șt. Ștefan Ionuț
Palaghiuc E.D. Dumitrița
Pascariu V. Dana Mihaela
Pascaru C. Mihaela
Petrea A. Ramona Elena
Radu N. Nicoleta
Silică I. Roxana Petronela
Știrbu Gh. Cristina
Stoica C. Raluca Elena
Topciu M. Gabriel Ciprian
Țugui Alexandra
Vartolomei L.A. Andrei Lucian
Voion V. Mihaela

clasa a XII-a E
Profil filologie
Diriginte - Prof. Ionescu Monica
Andrunache D. Cornelia
Apetrei P. Alina
Berzintu I. Gina Ionela
Borș S. Gabriela Ionela
Botezatu D. Tudor
Burcoveanu D. Laura Mihaela
Busuioc D. Zoe Giorgiana
Chiriac M. Irina Manuela
Chirilă P. Petronela Simona
Crăciun C. Simona Camelia
Crețu I. Ionela Bianca
Dăscălescu E.D. Raluca Florina
Diaconu C. Suzana Ioana
Gardea I. Ana Maria
Gheorghe Adriana
Ghiban Andreea
Horga Gabriela
Hutuliac Marius Mihai
Lăpușneanu Tivodor Vlad 
Ștefan
Nechifor Loredana Ella
Neculita Melania Doina
Panaite Lorena
Papuc Mirela Gabriela
Pintilie Gabriela
Pop Alin Elena
Popescu Andreea Cezara
Puriciuc Mihaela
Radu Dumitrița Roxana
Stanciu Mihail
Tatoiu Carmen Elena
Ursanu Renata Elena
Velea Ioana Irina
Vladoiu Grațiela Maria
Volf Anne Marie
Zaharia Alina Florentina
Zetu Dragoș Cristian

ProMoțIA
1999-2000

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. rada balan

Alexandrescu Ada
Balteanu Cosmin
Balteanu Dragoș
Bobeica Daniel
Budianu Bogdan
Cocea Mădălina
Costache Andrei Valentin

Crăciunaș Dumitru Silviu
Crețu Florin
Fermesanu Cătălin
Gambuta Alina Petronela
Garbea Elena Mihaela
Grecu Giorgiana
Grigoroscuța Magdalena
Hritcu Roxana Otilia Sonia
Ilie Oana Elena
Irimescu Ramona - Olivia
Ispas Varnav Irina
Lipsa Roxana
Lozba Andreea
Moroșanu Laura
Nica Mihai
Popa Ana Maria
Popa Cristina
Popa Ionel Valentin
Rădăuceanu Elena Smaranda
Rădulescu Ioana
Rădulescu Tudor Vlad
Slătineanu Lucian
Sufaru Cosmin George
Surubaru Ioana Florinela
Tănăsescu Vlad Iulian
Teodoru Tudor

clasa a XII-a b
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. timohe 
tumac gheorghe

Andriescu Raluca
Androic Cristina Marlena
Arhire Alina Ionela
Baciu Răducu Eugen
Baican Roxana Alina
Bejenariu Raluca Lucia
Bulichi Radu Dumitru
Călugăru Mioara Maria
Caslariu Ovidiu Constantin
Dascalu Alexandru
Davidescu Razvan
Dragnea George Lucian
Feidi Răzvan
Feraru Lavinia Luisa
Fotea Radu
Gheorghe Radu Ionuț
Gogiman Alin Alexandru
Hrib Andrei George
Hromei Marius Victor
Hrubaru Ionuț
Ibanescu Emil Daniel
Judele Ana Maria
Labusca Valentin
Maftei Gheorghe Alexandru
Mihăilă Anca
Nenici Raluca Aurelia
Olariu Victor
Olaru Cristian
Palade Alexandru
Pohoata Lucian Ionuț
Poinaru Lucian Andrei
Silvestru Cătălina Mihaela
Tobolcea Cosmin
Trenchea Diana Silvia
Tudosă Ana Maria
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clasa a XII-a c
Profil fizică-chimie
Diriginte - Prof. silvaș grigore

Ailenei Paul
Anastasoaiei Tudor
Andrei Ștefan Andrei
Andrioaiei Cristian Daniel
Anistoroae Adriana Ionela
Archip Alexandru
Boian Andreea Violeta
Cailean Raluca
Calfa Ciprian Valentin
Cangiopol Valeriu Ionuț
Cepareanu Raluca
Crăciun Bobu Petronela
Diaconu Andreea Diana
Flueraș Irina Monica
Ilieșu Ana Florentina
Ipatie Corina
Isopel Giovanina Andreea
Istrate Teodora Raluca
Ludu Luanda Elena
Michilin Petronela
Miron Nicoleta
Moroșanu Mariana
Pantazica Adrian Dumitru
Sandru Nicolae Ciprian
Stratulat Adina Isabela
Tătărușanu Oana Mihaela
Teleman Veaceslav
Tomoiaga Simon Alin
Ungureanu Leonard Andrei

clasa a XII-a D
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. cozariuc 
olimpia

Balint Daniela
Barna Andrei
Benghiac Brândușa
Boghian Alexandru Dan
Botoc Ștefan
Brodner Alina Daniela
Câmpeanu Mihai
Cercel Doina Claudia
Chiriac Ionela
Chiriac Oana
Corfală Simona Roxana
Cornilă Andreea
Dascălu Crina Elena
Dascălu Daniela
Facalet Cristina Elena
Fânaru Irina Florentina
Filote Petronela
Ichim Cristina
Isache Roxana
Leonte Oana Bogdana
Moroșanu Ion
Nechifor Iulia
Nechita Ionuț
Onica Otilia Valentina
Palaghia Răzvan Mihai
Pepene Nicoleta
Poftala Mihaela
Scafariu Florin Iulian
Șerban Alina
Stoian Mioara Roxana
Ulia Alina Laura
Ungureanu Ramona Mihaela

Vlădeanu Alina Georgeta

clasa a XII-a E
Profil filologie
Diriginte - Prof. Marcu Minel

Abageru Elena Daniela
Achiței Ana Maria
Anton Andrei
Arnăutu Alina
Baltag Mihai
Chirilă Silvia
Ciobanu Lucian
Ciuta Roxana Maria
Constantin Alina Mihaela
Costea Sebastian Constantin
Crâșmaru Antoaneta Mihaela
Darie Magda Simona
Fecheci Marius Mihail
Găina Andreea Manuela
Gavriliuc Ana Maria Ioana
Gavris Alexandru Simion
Gherguș Roxana
Grancea Andreea Nicoleta
Hen Irina
Huțanu Caterina
Leonte Elena Luminița
Lopatnicu Ioana Maria
Lupu Georgiana
Necula Delia Alina
Nica George Eugen
Poleac Roxana Ionela
Popa Marian Mihai
Proca Ionuț
Reaboiu Petru Cosmin
Salahoru Ionela
Sax Maria Iuliana
Simionovici Ana Mihaela
Timofte Lucian
Vicol Dana

ProMoțIA
2000-2001

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. ursache Mihai

Aftasă Florin-Gabriel
Agape Ana-Maria
Alexa Irina-Andreea
Alexandrescu Irene
Anghel Dan Constantin
Bobu Nicoleta
Boțu Andrei
Conoro Maria Vanina
Costachi Ana Maria
Dumitru Sergiu Gabriel
Gârdea Marta Lucia
Grigoraș Oana Irina
Hulea Laura
Ioan Bogdan
Istrate Adina
Moscaliuc Sergiu Ciprian
Neamțu Adina Elena
Pașcanu Petronela Raluca
Petrescu Cosmin Vlad
Pristavu Iuliana
Stăcescu Dragoș Alexandru
Stângu Petru Emanuel

Ștefancu Elena
Țigănescu Marius Andrei
Trofin Iuliana
Țvigun Teodora Leia
Ursu Irina Ioana
Varvara Delia Sorana

clasa a XII-a b
Profil informatică
Diriginte - Prof. Petrescu 
luminița

Andrei Constantin
Banicov Igor
Bostan Dana
Bostan Alina
Burghea Roxana Elena
Căpățână Alina
Cărăușu Sorin Ionuț
Cesane Andreea-Simona
Chiperi Lia-Raluca
Cojocaru Georgiana Mihaela
Colibă Ana Maria
Coroabă George Alexandru
Ivan Mihaela Cecilia
Judele Gabriel
Micu Marius Ionuț
Moraru Oana Andreea
Nistor Iulian
Onuță Simona Magda
Păvălușcă Nicu Adrian
Răileanu Felicia
State Ovidiu
Țârdea Ioana
Tășchină Adrian
Teșu Ancuța
Tiba Sabina Eliza
Tubultoc Ana Roxana
Vararu Ioan Toma
Vrănescu Ștefan

clasa a XII-a c
Profil fizică-chimie
Diriginte - Prof. trandafir Ilie

Apetrei Loredana Elena
Bursuc Elena
Dulgheru Anca Iulia
Gavril Otilia
Gentimir Carmen
Gheman Eduard
Ieftimie Ioan Bogdan
Leuștean Andrei
Lucagi Gabriela
Modoraru Raluca Ioana
Nechifor Elena Carmen
Pipirig Raluca Valeria
Pricop Andrei
Radu Monica Iuliana
Roman Adrian Ionuț
Spataru Mihai
Știrbu Cristian Constantin
Tășchină Gabriela
Teodorescu Marian
Tololoi Raluca Mirabela
Vasile Raluca Georgiana

clasa a XII-a D
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. baciu 
ruxandra

Amarandei George
Antohe Mihaela Iuliana
Bărăscu Ana Maria
Bejan Oana-Luiza
Borș Silviu Ionuț
Burcă Cătălina
Costache Alexandra
Crăciun Daniela Elena
Domenco Dorina
Fronea Elena Claudia
Gherasim-Bucur Ingrid
Ghițun Alina
Gotcu Petronela
Hordilă Daniela
Iurașcu Marius Ionuț
Iușcă Mihaela
Lazăr Mihaela Nicoleta
Mateii Maria
Matran Adelina Mihaela
Mihai Bianca Georgiana
Năstasă Cristina Petronela
Necula Radu
Răuțu Teodor
Slămnoiu Ștefan
Stavarache Adrian
Stratia Vasile Bogdan
Ursu Cristian Emil
Vârlan Andreea Vasilica
Vrăbiuță Cristian Ioan

clasa a XII-a E
Profil filologie
Diriginte - Prof. cazaciuc 
olimpia

Abramiuc Laura Elena
Andrii Adrian Mihai
Aniței Cătălina Mădălina
Baciu Claudiu Bucur
Balan Mihaela Roxana
Blajă Mădălina
Constantinescu Ionela
Ghergheșanu Petrică
Harbuz Corina Ionuța
Hobjilă Aurora Petronela
Holban Cristian
Ion Irina Andreea
Irimia Paul Andrei
Melinte Oana Corina
Mușat Raluca Ioana
Păduraru Eugenia Liliana
Petrache Ioana
Ruja Roxana
Samoila Ana Eliza
Sasu Alexandra
Scânteie Daniela-Alina
Tomei Vlad Ionuț
Văcaru Andrei
Vararu Oana Georgiana

ProMoțIA
2001-2002

clasa a XII-a A
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. turbatu Doru

Anton Ovidiu Cristian
Atodiresei Iulian Paul
Baltag Delia Lidia
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Bîgu Bogdan Constantin
Chiriac Ionuț Cătălin
Chirilă Constantin
Ciobănică Cosmin Mihai
Cojocaru Cristina Dana
Cotlariuc Ana Maria
Duca Florin
Enache Geanina
Ilie Ana Maria
Ivolschi Laura
Macovei Adina Luiza
Oghină Cătălina
Pantazică Cătălina Maria
Păduraru Simona Elena
Potur Roxana Georgiana
Scurtu Andreea Smaranda
Schelea Andrei Tudor
Stîngu Sebastian
Strobel Ilinca
Târniceanu Andrei Dan
Tololoi Daniel
Turbatu Alina Irina
Vânătoru Sânziana Maria

clasa a XII-a b
Profil informatică
Diriginte - Prof. Nechifor Anca 
Maria 

Abageriu Ștefan
Afloarei Pițul Adina
Albu Ștefania
Antochi Anca Mihaela
Balan Iulia
Berariu Anca
Bordeianu Elena Roxana
Bursuc Ana Maria
Chilianu Mihai Cristian
Ciubotariu Augustin
Ciocârlan Cristina Mihaela
Ciuntuc Daniel
Colța Smărândița Elena
Condriuc Alin Cristian
Cozmiță Ștefania Carmen
Crețu Irina
Fieldi Cătălin
Florea Marius Dumitru
Macovei Mădălin Eugen
Moisă Iulian
Pavel Gabriela
Raianu Magdalena
Romila Eduard Alexandru
Rusu Andrei
Sârbu Tudor
Spânu Corina Elena
Spiridonescu Robert Vasile
Șoancă Oana
Urbanovici Robert

clasa a XII-a c
Profil fizică-chimie
Diriginte - Prof. baltă Natalia 

Anton Oana
Bosânceanu Bogdan
Cârlan Adian Ștefan
Chiriac Mirabela
Costin George Alexandru
Florean Marta
Fudulache Ana Maria
Iftimie Erica Elena

Ionescu Dana Ioana
Joacă-bine Ionel
Leonte Valentin
Luca Ana Maria
Lupei Benone Mihail
Macovei Ramona Smărândița
Neagu Alexandra
Negru Pistolea Andreea Ioana
Onofriciuc Cristian
Paraschev Emanuel
Petreanu Sebastian
Picioroagă Marinela Georgiana
Pînzaru Cristina
Putină Ionel Vlad
Roman Ancuța Vasilica
Teodoru Cătălin
Tescu Simona
Tudosă Alexandra Mihaela
Țârnea Bianca Ioana
Vârlan Irina
Vieru Vlad

clasa a XII-a D
Profil chimie-biologie
Diriginte - Prof. obadă Elena 

Aciobăniței Elena Alina
Antohe Oana Nicoleta
Boureanu Ștefania
Cimpoieșu Geanina Paula
Ciofaia Anca Elena
Cozma Irina
Grecu Mădălina Antonela
Haraga Elena
Lînă Aurelia
Luca Valentin
Lupu Ingrid Florina
Matran Iulia Raluca
Moraru Andra Claudia
Nane Alina
Nechifor Alexandru
Nimergiag Răzvan Ștefan
Paraghiu Cosmina
Pădurariu Alexandra Elena
Petrișor Ioana Mădălina
Pișta Raluca
Popa Cătălin
Rămășcanu Axinte Ana Maria
Rotariu Dan Ilie
Simon Adrian Viorel
Slămnoiu Alexandru
Spițelinicu Paul Andrei
Șerban Alexandra
Ștefănucă Mihaela

clasa a XII-a E
Profil filologie
Diriginte - Prof. telesa
Elena 

Atasiei Andreea Cristina
Bîrliba Ionuț Alexandru
Bordianu Anca
Brătuleanu Ionuț Emilian
Budu Alexandra
Cabac Tatiana
Coțofană Oana Roxana
Gorofeanu Răzvan
Grigoruță Alexia Lăcrămioara
Iosub Gino Gabriel
Lazăr Raluca

Nazare Mihaela Mădălina
Păun Dana Ioana
Rădulescu Andrei Liviu
Roman Ștefania
Rotariu Roxana Mihaela
Rusu Irina Gabriela
Șoptelea Ștefana
Toncean Petru Radu
Tudosă Iulian
Ungureanu Mihaela Iuliana
Ursulică Andreea Manuela

ProMoțIA
2002-2003

clasa a XII-a A
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. bogatu 
Emilian

Abailonei Dan Constantin
Aparaschivei Anca Mihaela
Bertea Armand Florin
Bostan Irina
Busuioc Delia
Cailean Adrian Daniela
Călin Monica Alina
Ciuștea Silviu Constantin
Coman A. Tudor Bogdan
Crețu Anca
Diaconu Patricea Elena
Gheorgiță Adina Magdalena
Hobjila Ema Alexandra
Huzum Cristina
Leon Andreea
Makkai Popa Silviu Tiberiu
Melinte Anca Elena
Mihei Ana
Morariu Raluca Elena
Munteanu Ionuț
Neculița Irinel Constantin
Nistor Andreea Nicoleta
Sabadas Ștefan
Sandu Roxana
Sulea Daniela
Ungureanu Florinda Irina
Vlad Silviu Adrian

clasa a XII-a b
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. lidia 
bosânceanu

Antohie Andrei
Balan Paul Alexandru
Bordei Alexandra
Dobjenschi Andrei George
Dumitriu Marius
Fasolă Diana
Gheorghiu Adriana
Goldan Elena Amalia
Hen Simona Liliana
Hobijă Iana Elena
Ionescu Iulia
Judele Remus
Luca Andrei
Miron Andrei
Nechifor Vlad Andrei
Nistor Simona Mihaela
Pîrâu Bogdan Mihai

Popa Mariana
Pricop Andreea
Raclariu Alina Elena
Rădulescu Radu
Rusu Anda Ramona
Samson Ionela Diana
Scutaru Nicoleta
Sîrbu Cristian
Stângaciu Ioana Luiza
Ticau Radu Stefan
Tîrdea Vasile Mihail
Trincă Marius
Tugulea Ana Maria
Varninschi Andra Cristina
Vrabie Ștefan
Vranescu Alexandru Mihai
Zaharia Lupu Florin Mircea
Zanoaga Andrei Dan

clasa a XII-a c
Profil științe ale naturii
Diriginte - Prof. vlahovici 
floarea
 
Aftanasă Cristian Constantin
Agrigoroae Elena Adinisia
Angheluța Liviu Ștefan
Anițoaiei Oana
Calugarici Cătălina
Chiparuș Corina
Criclevitz Stefan Codrin
Cucoș Doru Alin
Cucu Paula Raluca
Dorofte Diana Maria
Istrate Oana
Luca Andreea Alina
Lungu Ioana Andreea
Maxim Alexandra Mădălina
Morărașu Oana
Necula Rareș Ciprian
Negruț Andreea
Nichitean Andra Lavinia
Palfy Iulia Andreea
Petreanu Emanuela
Popovici Anca
Popovici Ioan Ștefan
Puiu Alina
Roșu Andrei Lucian
Rotar Cristian Bogdan
Ungureanu Georgiana
Ursan Florina Georgiana
Usturoi Alexandru
Clasa a XII-a D
Profil științe ale naturii
Diriginte - Prof. Puiu
Mihaela

Agavriloaie Raluca
Alexa Andrei Claudiu
Amariei Diana Elena
Apostoaie Camelia
Butnaru Raluca Georgiana
Chescu Sergiu
Chiriac Irina Paraschiva
Ciobanu Vasilică Paul
Cioclu Silviu Iulian
Cioclu. Mihai
Cojocariu Elena
Cozar Alexandru
Diaconu Filip Teofan
Florescu Anca
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Gadioiu Cristina
Groapă Radu Gabriel
Holbănel Adnana
Iordache Mirela
Istrate Ana Cristina
Laiu Ivona
Lucaci Simona
Mangalagiu Cristian
Marineata Anca
Marineata Cristina
Moșneguțu Ana Maria
Popa Diana
Romanica Elena Alina
Trifanov Ștefan
Turcanu Simona

clasa a XII-a E
Profil filologie
Diriginte - Prof. balan liliana 

Agrigoroaei Anca
Andriescu Agnes Elena
Antohe Roxana
Apostol Lucia Simona
Arnăutu Felicia
Baciu Carmen Alexandra
Blandu Luiza Adriana
Ciornei Ioana Cătălina
Cojocaru Irina
Cotuna Genoveva
Crumpei Irina
Curcudei Loredana
Frango Oana
Frunză Mihaela Aglaia
Grinea Andreea
Isopescu Ramona Cristina
Lupu Silvia Elisabeta
Moraru Laura Ivona
Nechita Ana-Maria
Pârâială Alina
Popa Ramona Ioana
Popescu Iuliana Daniela
Scripcariu Sorin
Sfarc Alexandra Georgiana
Tănăsucă Irina Mădălina
Tarnovanu Andreea Mădălina
Trinca Roxana
Tubultoc Gabriela
Tudor Andreia
Ulinici Laura

ProMoțIA
2003-2004

clasa a XII-a A
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. Pițu leon

Andriciuc Radu Florin
Bentea Lucian
Blaj-Avram Evelina
Budianu Alexandru
Buzgar Adrian Nicolae
Ciobanu Cristina-Teodora
Cojocaru Daniela Mihaela
Costache Ionica
Crăcană Alexandra
Crețu Georgiana
Croitoru Iulian

Feodorov Cătălina
Gaiora Liviu
Grevescu Andrei
Gherghel Ana-Maria
Grigorovschi Andreea
Irimia Cristina
Iurașcu Danuț Petru
Larie Victor
Lazăr Alexandru
Mahu Sebastian
Mihul Ștefana
Nistor Georgiana Andreea
Pîrțac Oana Maria
Postolache Eva Maria
Sandu Alexandru
Solcan Nicolae Claudiu
Stan Ana Cristina
Tucanu Oana Cristina

clasa a XII-a b
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. foșalău 
Mihaela

Andriciuc Radu Florin
Bentea Lucian
Blaj-Avram Evelina
Budianu Alexandru
Buzgar Adrian Nicolae
Ciobanu Cristina-Teodora
Cojocaru Daniela Mihaela
Costache Ionica
Crăcană Alexandra
Crețu Georgiana
Croitoru Iulian
Feodorov Cătălina
Gaiora Liviu
Grevescu Andrei
Gherghel Ana-Maria
Grigorovschi Andreea
Irimia Cristina
Iurașcu Danuț Petru
Larie Victor
Lazăr Alexandru
Mahu Sebastian
Mihul Ștefana
Nistor Georgiana Andreea
Pîrțac Oana Maria
Postolache Eva Maria
Sandu Alexandru
Solcan Nicolae Claudiu
Stan Ana Cristina
Tucanu Oana Cristina

clasa a XII-a c
Profil științe ale naturii
Diriginte - Prof. Miron 
cristinel

Bălan Ana
Boantă Gabriel
Bugalete Ana
Bugiu Vasile
Bulgărașu Gabriel
Bunescu Ala
Câmpeanu Ana
Căprian Minodora
Chirnoagă Dragoș
Florea Andrei Bogdan
Huțanu Loredana

Jigăranu Adrian
Laiu Codrina Elena
Luncaș Livia
Mihăilă Florin
Mihuță Andreea
Nechifor Mădălina
Păduraru Dana
Rachieru Camelia
Rotaru Irina
Șalaru Ilie Andrei
Sălcianu Daniel
Samson Simona
Silimon Valentin
Țiplea Ana-Maria
Ungureanu Simona

clasa a XII-a D
Profil: științe ale naturii
Diriginte - siminiceanu lizeta

Anistoroae Ioana Raluca
Anti Lavinia
Apopi Andrei
Asoltanei Oana Nicoleta
Barcan Andreea
Bock Dan Gabriel
Carp Alexandra
Chicu Smaranda Gabriela
Dascalache Raluca Ioana
Doleanu Cristina
Flondor Alexandru Emilian
Gabură Delia Andreea
Gheorghică Nela Roxana
Hărmănescu Elena Andreea
Iancu Amalia Rebecca
Ioachim Irina
Ioniță Ana Alexandra
Lupășteanu Cristian Laurențiu
Macarie Alexandra Elena
Macovei Alexandru Nicolae
Miron Oana Mihaela
Niculi Beatrice Gabriela
Niță Bogdan Vasile
Ni ț ă-Creangă Andreea Cristina
Perju Andreia
Popescu Cristina Maria
Tulbure Roxana
Urbanovici Talida
Ursu Aida Nona
Vasile Ana Iuliana

clasa a XII-a E
Profil filologie
Diriginte - Prof. gherghescu 
Ioana

Alexandroaie Roxana
Anton Gabriela
Apetrei Alice Mariana
Bedreag Adriana
Botezatu Martha Sofia
Bounegru Mădălina
Boz Petru Eduard
Buznosu Dana Georgiana
Cațarschi Dimitrie Daniel
Colța Alexandra Ionela
Dăscălescu George Iulian
Didica Lucian George
Ichim Roxana
Însurățelu Irina

Ionescu Ciprian
Julan Simona
Leonte Andreea
Moisuc Nani Luciana
Paliciuc Dan
Petrișor Anca Larisa
Pricop Florina
Schipor Anca
State Roxana Nicoleta
Tănase Georgiana
Țicău Diana
Ungureanu Andreea
Viusenco Anca

ProMoțIA
2004-2005

clasa a XII-a A
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. Miron Nicu

Antonovici Ana Maria Roxana
Axinte Roxana Adriana
Bălteanu Anca Roxana
Blanariu Ancuța
Bobeica Eliza
Burlec Claudiu Liviu
Chirilă Roxana Maria
Cojocariu Dorin Cătălin
Cotan Teona Cătălina
Diaconu Ion Daniel
Dobrinescu Alexandra
Dodan Daniela Elena
Gavril Călina
Huzum Ancuța
Ichim Andrei
Jitca Magdalena
Mihăilă Cristina Elena
Mocanu Raluca Maria
Munteanu Andreea
Pavel Mariana
Pintilie Vlad
Postu Amalia
Potur Mircea Dan
Tănasă Ștefan
Tiba Cristina
Tita Dragoș

clasa a XII-a b
Profil matematică-fizică
Diriginte - Prof. siminiceanu 
lizeta

Băran Mihai
Bărbuceanu Ionuț Virgil
Buzatu Gabriela
Crăciun-Bob Georgiana
Cristofor Ana Caterina
Diaconu Emanuiel Constantin
Drăgan Eliza
Fediuc Ruxandra Ioana
Florea Bogdan
Garabet Iuliana
Ișan Alexandru Camil
Juravle Călin
Labeș Sebastian Andrei
Mahu Răzvan Ionuț
Nane Irina
Obadă Otilia
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Panainte Liviu
Panaite Cosmin Gabriel
Pânzariu Andreea Teodora
Parasca Elena
Pieptu Livia
Pleșca Alina Cristina
Popa Ovidiu Vasile
Popescu Narcis-Adrian
Pruteanu Andrei Lucian
Școban Mariana Gina
Taschină Georgiana
Varvara Codrin
Vasilache Mădălina

clasa a XII-a c
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. ursache Mihai

Alistari Georgiana
Bejenariu Oana Teodora
Buhnaci Alice
Ciubotaru Victor
Codreanu Margilona
Cojan Raluca Silvia
Ene Bogdan
Galușca Elena Alexandra
Hapurne Radu
Ion Alexandru Daniel
Mardare Diana Laura
Maximciuc Alina Mihaela
Mursa Elena Cezara
Mursa Maria Codrina
Nechita Loredana Oana
Nemțanu Diana
Papa Andrei
Pascu Diana
Pînzariu Irina Maria
Pistol Marius Andrei
Pompaș Alexandra
Rotaru Gabriela Angela
Salagianu Cristina Elena
Ștefanache Emil Marius
Stîngu Mihaela Roxana
Sufaru Eduard Constantin
Tonu Diana
Tonu Stanislav
Vagner Așexandrina Mădălina
Vînătoru Gheorghe Ștefan

clasa a XII-a D
Profil științe ale naturii
Diriginte - Prof. frunză 
Petrina

Barbu Fabian Ștefan
Bloj Ana-Patricia
Ciobanu Anca Maria
Ciobanu Ioana
Cîrneală Alina
Dumitroaia Ancuța-Costinela
Grinea Cristina
Hreapcă Tudor-Andrei
Iacob Ioana Andreea
Iacobache Adelina
Juverdeanu Raluca-Elena
Leon Ramona –Diana
Niță Ana-Maria
Onuță Teodora Georgiana
Paparuz Cristina-Mădălina
Petrescu Irina

Plătică Irina Elena
Radu Valina Capitolia
Radu Diana-Eliza
Rotaru Amalia
Savin Mihaela
Sechelea Șerban
Serediuc Gabriela
Teodor Magdalena
Titieanu Monica
Trică Alina
Ursu Oana
Ursu Roxana
Vieru Mălin Tudor

clasa a XII-a E
Profil filologie
Diriginte - Prof. coțofan 
Monica

Airinei Ioana-Ramona-Iuliana
Al Hassan Karla
Apetri Elena-Noemi
Balan Cristina
Bârliba Radu George
Buzdugan Ana-Maria-Liana
Chirilă Andrei
Ciobanu Diana-Gabriela
Dobranici Ada
Druhuș Ana-Maria
Dumbrăveanu Călin
Durac Bogdan
Găman Irina-Maria
Gavril Cătălina
Grancea Ioana
Grosu Silvia Teodora
Ifrim Emanoil
Ifrim Remus
Leonte Laura
Miron Smaranda
Năvodaru Oana
Olaru Ioana-Andreea
Panainte Alina
Pichiu Ioana Cezara
Radu Alexandra
Romanescu Anca Raluca
Roșu Loredana-Elena
Săcrieru Mihaela-Oana
Sandu Ioana
Sofroni Răzvan Mihai
Tăran Cristina
Țîrlea Georgiana

ProMoțIA
2005-2006

clasa a XII-a A
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. obadă Elena 

Andronic Andrei
Anușca Mihaela
Apetroaie Alina Andreea
Apostol Alexandra
Baltag Valentina
Chitoragă Lucica
Cristea Carmen Alexandra
Daraban Daniela
Gordilă Ruxandra
Horez Cristina

Ilioaia Diana Alexandra
Jalaboi Florin Daniel
Maier Laura Ella
Mărgărint Andreea Valeria
Matei Cosmin Iulian
Moisuc Laura Alina
Munteanu Alexandru Gabriel
Niță Creangă Cosmina Viorela
Popescu Bogdan Ștefan
Racu Dragoș Constantin
Rusu Alina Alexandra
Sandu Ioana Alexandra
Trușcan Diana Cristina
Ungureanu Alexandru
Văleanu Vlad
Vararu Raluca Alexandra
Vițel Mircea Ionuț
Zmuschi Alina

clasa a XII-a b
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. Nechifor 
Ana-Maria

Agop Andrei Bedros
Apopei Carmen Elena
Baban Marius Marian
Baciu Elena
Bârgăoanu Ioan Dragoș
Bentea Eduard Mihai
Blăgianu Silvia
Bujancă Gimia Virginia
Burtianu Oana Ramona
Cantemir Roxana Maria
Ciobanu Roxana Florentina
Crețu Sorin
Florea Tudor
Frîncu George
Gârlea Ana Cristina
Ghijan Cristian
Ghiorghiu Ioana Alexandra
Goldan Simona Isabela
Iacob Andreia
Mamaligă Tatiana
Mardare Ionela
Omete Cristian Cătălin
Pîntea Georgiana
Pintilie Lucian
Pricop Roxana Alexandra
Pripașu Andrei
Timohe Tumac Sandra
Ulia Ana Maria
Ungureanu Anca Raluca
Vacaru Alexandru

clasa a XII-a c
Profil științe ale naturii
Diriginte - Prof. turbatu Doru

Ababei Loredana
Bercea Ligia Marina
Berdan Alexandra Ioana
Ciocârlău Paula
Cîtea Elena Mihaela
Codrea Codrin
Cojocaru Ramona Mariana
Comandar Dragoș Cristian
Condurache Roxana Maria
Dudeanu Alina
Filote Andra

Gîrlescu Oana Georgiana
Grigoraș Raluca Elena
Hobjilă Simona Gabriela
Jian Andreea
Maftei Ioana Maria
Manta Andreea Diana
Naum Elena
Panaite Andrei
Părălește Alexandra Mădălina
Păuleț-Crăiniceanu Laura
Păvălușcă Iulian
Petrovici Cristina Ștefana
Popa Laura Denisa
Smeria Maria-Camelia
Spiridon Ionuț Alexandru
Țăranu Matei Teodor
Turbatu Iuliana Sânziana
Viusenco Georgiana

clasa a XII-a D
Profil științe ale naturii
Diriginte - Prof. caradan 
lorela

Alexandrescu Lucian Codrin
Andriciuc Alexandra Raluca
Andrieș Alexandra
Andriucă Alina Ionela
Aniculăesei Mihaela
Antal Andreea
Blanariu Irina Lucia
Bojoi Diana Simona
Bucătaru Anca
Bulgaru Cristina
Bunduc Andra Cristina
Ciobanu Gabriela
Cobzaru Cătălina Veronica
Corobuță Adina
Duminică Andrei Bogdan
Grădinariu Veronica
Horduna Ioana
Hușleag Paula
Iarca Daniela
Ifrim Sorina
Istrate Irina Elena
Magop Valentina
Măluțan Ionuț
Mirea Mădălina Alexandra
Morariu Mădălina Elena
Moruz Claudia Petronela
Nedelcu Oana Maria
Proca Mihaela
Silimon Andrei
Simion Adina Maria
Stoican Andreea Elena
Vornicu Diana Cezara

clasa a XII-a E
Profil filologie
Diriginte - Prof. telesa Elena

Blăgeanu Alexandra Aurelia
Butnariu Mihai Andrei
Cheptanariu Ioana Adelina
Chidovăț Irina Nicoleta
Ciocan Otilia
Ciorap Adelina Elena
Costăchescu Ana-Maria
Crumpei Iulia
Diaconu Diana
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Donciu Irina Elena
Ețcu Corina
Fleșner Sergiu Iulian
Grigoraș Nicoleta
Hîrtan Fadia Alexandra
Ignăteanu Alexandra
Însurățelu Iustin Constantin
Maftei Ioana
Murgu Oana Georgiana
Neculcea Vlăduț
Papuc Andreea Roxana
Pintilie Iulian
Popa Alexandra Raluca
Prisacaru Ioana
Prodan Maria
Radu Diana
Romila Ioana
Rotaru Ioana
Scutariu Elena Diana
Soltuz Iulia Corina
Teiu Petrică Lucian
Tihulcă Andreea
Vagner Raluca

ProMoțIA
2006-2007

clasa a XII-a A
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. Minel Marcu

Arion George
Baiceanu Anca
Boureanu Alexandra
Bursuc Ioana Roxana
Chiriac Alexandru
Cicoare Diana
Condac Bogdan-Tiberiu
Cracană Andreea Camelia
Croitoru Constantin Ciprian
Dornescu Laura-Ioana
Focșa Mirela-Ștefania
Gafița Vladimir
Leon Daniel-Ionuț
Maxim Daniel
Morariu Otilia Viorica
Olăeru Mihai-Gabriel
Olărașu Cristian-Constantin
Onofrei Gabriela
Păpăruz Lucian-Nicolae
Pintilie Felicia
Pîrlog Catrinel Karina
Roman Alexandra
Rusu Iulia
Tăcutanu Lincu Alexandra
Vîrtosu Andrei
Vrînceanu Radu Constantin

clasa a XII-a b
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. sechelea 
victoria

Ababei Alexandra
Bararu Mircea
Ciausu Vlad-Ionuț
Crețu Ana-Cristina
Cristea Raluca-Simona
Cristogel Tudor

Dobrescu Viviana-Olivia
Dumbravă Ștefania-Gabriela
Fasolă Alexandra Ioana
Frunză Mălina
Garaba Doina
Gherghel Ioana-Sabina
Iftimi Laura-Diana
Irimia Andrei-Vlad
Moraru Dan-Cristian
Nechita Alexandra
Netedu Andreea-Florina
Popa Ioana-Anca
Popa-Todirenchi Mircea-Horia
Popovici Alexandru-Tudor
Stegaru Alice
Toma Irina
Vasilescu Ștefan-Bogdan
Zota Ana-Maria

clasa a XII-a c
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. chelariu 
Mihai

Agapie Iustin
Anton Cătălina Andreea
Atasiei Andreea-Livia
Babiuc Ioana
Ceocan Simona-Andrada
Ceucă Cosmin
Ciobanu Liliana Mihaela
David Ștefan-Bogdan
Drobotă Andreea
Găina Alexandra-Alisa
Holban Alexandrina
Iorga Șerban-Ioan
Iosub Alin-Cosmin
Labeș Andreea
Lazăr Andrei-Nicolae
Lupășteanu Vlad
Moldovanu Olimpia Viorela
Moloman Anda Teodora
Morar Alexandra
Morariu Andrei
Neagu Smaranda
Ojog Mihaela-Alexandra
Pintilii Silvia
Popa Carmen Mădălina
Răileanu Irina
Roșca Ion
Simionovici Ana-Maria
Stafie Andreea Simona
Teșu Răzvan
Tîrzuman Iulian
Ungureanu Manuela

clasa a XII-a D
Profil științe ale naturii
Diriginte - Prof. lesenciuc 
Mihaela

Aignătoaei Anda-Maria
Alexa Iuliana
Angan Nicolae
Apetroae Oana
Apetroaiei Cristina-Mihaela
Bârdu Maria-Valeria
Botez Otilia
Burduja Irina-Ecaterina
Buzatu Ana-Maria

Buzatu Elena Roxana
Chipirișteanu Corina
Coliban Margarita
Croitoru Sorina-Maria
Cucoș Andrei
Dăscăleanu Daniela
Dumbrăveanu Ștefana
Ene Andrei
Grădinariu Marcela
Iacob Georgiana
Martinescu Gabriel
Nenici Diana
Pantea Andreea-Petronela
Păduraru Roxana
Pintea Olguța-Felicia
Pricope Mihaela-Cătălina
Roșu Iulia
Stoleriu Silviu Paul
Șchiopu Cristina-Gabriela
Tîrniceriu Andreea Mihaela
Țibu Alexandru
Valicu Ionuţ-Sorin
Vesel Teodora
Vieriu Mădălina-Petronela

clasa a XII-a E
Profil filologie
Diriginte - Prof. bunduc 
Mădălina

Ababei Diana-Petronela
Antohie Răzvan
Anton Maria Mădălina
Avasilichioaei Ionuț Alexandru
Baciu Alexandru
Bogus Maria
Bondor Adriana
Bunduc Nicoleta Alina
Călinescu Diana Maria
Chisanovici Victor
Cozma Diana-Mirela
Dorneanu Mihaela
Enachi Alexandra
Greculeac Andrei-Traian
Iftimuț Andreia
Ivașcu Paula-Mădălina
Lavric Tatiana
Lupei Lavinia-Cosmina
Marcu Anca Silvia
Olaru Mihaela
Păduraru Sabina-Elena
Palade Maria Luiza
Popa Sandra Florina
Roșu Cristina
Rusu Sorin Victor
Sandu Alexandru
Sima Alina-Ionela
Tabacaru Alexandra Gabriela
Tomei Delia
Voica Simina-Antonia
Zupcu Mariana Gabriela

ProMoțIA
2007-2008

clasa a XII-a A
Profil matematică- informatică
Diriginte - Prof. rada bălan

Berdan Radu
Bitiușcă Andreea Elena
Busuioc Nina Raluca
Cârlan Ioana Cristina
Chiriac Andreea Ramona
Ciocoiu Simona
Comandar Lucian Corneliu
Constantin Radu Ștefan
Croitoru Raluca Ancuța
Diaconescu Alexandru Dan
Dima Georgiana Alice
Filimonov Constanța
Istrate Andra Cristina
Lupașcu Adriana
Manea Răzvan Lucian
Manole Anca Maria
Oprea Alexandra Teodora
Pătlăgică Andra Diana
Petrescu Cristian
Popa Vlad Andrei
Pripasu Mihai
Rusu Evelina
Sava Ștefana Florentina
Ștefan Ioana Lavinia
Stogrincă Elena Mădălina
Varninschi Alexandru Ștefan
Zaporojanu Tudor

clasa a XII-a b
Profil matematică- informatică
Diriginte - Prof. budeanu 
cătălin 

Alexandescu Ancuța
Balan Andreea Raluca
Banu Adrian
Barnea Maria Tereza
Buciumanu Mihaela
Burghelea Alexandra Ioana
Cîmpeanu Petru
Ciocan Marius Andrei
Ciopeică Ana Maria
Coneac Mihaela
Dăscălescu Sandria Maria
Fantază Larisa Elena
Farcaș Gabriela
Gheorghiu Iuliana
Hardon Corina
Horduna Alexandra
Marcu Adrian
Maștaleru Rafael Alexandru
Matei Andreea Ioana
Munteanu Alexandra
Odobescu Silviu
Sandu Andreea
Șorîngă Irina Vasilica
Strugariu Anda Ioana
Țenu Andreea Lucia
Teslărașu Pavel Bogdan
Ungureanu Ancuța Maria
Ungureanu Andrei

clasa a XII-a c
Profil științe ale naturii
Diriginte - silvaș grigore

Alexa Maricel Alin
Andronache Tudor Adrian
Apopei Cezar Dan
Atasiei Mihaela
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Căilean Răzvan Adrian
Cănilă Adelina
Ciaun Claudia
Copăceanu Raluca
Covaci Ana Maria
Drăgan Ștefan
Graboschi Ecaterina
Ioniță Andreea
Iordăchescu Maria Mădălina
Leferovici Simona
Luca Andreea Mădălina
Micu Daniela Ioana
Muntianu Liliana Georgiana
Nicolau Mihaela
Oprea Ioana Călina
Pentrea Oana
Popa Alice Nicoleta
Raicu Ciprian Gabriel
Rugină Mihaela
Sfredel Elena Andreea
Simin Vlad
Stângaciu Vlad Alexandru
Sîubu Ionuț
Stârpu Ionuț
Știfiuc Elena Daniela
Tăbăcaru Beatrice Catrinel

clasa a XII-a D
Profil științe ale naturii
Diriginte - Paiu
genoveva 

Agapie Ioana
Apachiței Geanina
Balan Maria Nicoleta
Chiprian Paula Cozmina
Cîrdei Simona Georgiana
Drăgan Lucian Ionuț
Gherasim Roxana
Gîrlescu Nona
Grosu Oxana Mădălina
Haraga Sorina
Hen Laura Veronica
Ignățeanu Ana Maria
Ionescu Teodor Marian
Ipate Anca
Manolache Florentina
Neagu Alexandra Maria
Nistorac Andreea
Onea Olimpiu Mihai
Pilă Ionica Alexandra
Pintea Iuliana Mădălina
Reveica Oana Elena
Rusu Andreea
Sandu Maria Alexandra
Spatariu Adina
Șufanu Georgiana Roxana
Țiplic Ancuța
Zaharia-Butucel Andreea

clasa a XII-a E
Profil filologie
Diriginte - Mihaela calabalic

Apestroaei Sergiu
Babiuc Laura
Buzdugan Carmen Mădălina
Capră Mihaela
Cioclu Ancuța Alexandra
Cojocar Rusandra

Creangă Oana Raluca
Crețu Ștefana Andreea
Cucoș Ana Maria
Gheorghiu Răzvan
Ghercă Monica
Ionescu-Mărgărint Alexandra
Iosif Ștefana
Judele Diana Elena
Macari Cristina
Mititelu Diana
Nichita Alexandra Florina
Noțingăr Mădălina Liliana
Poenariu Nicoleta
Prisacariu Laura Elena
Rotariu Adeline Mihaela
Șoldan Amalia
Spătăreanu Delia
Teclea Loredana
Țugui Alexandra

ProMoțIA
2008-2009

clasa a XII-a A
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. Miron 
cristinel

Ababei Ioana Simona
Albu Cătălin Andrei
Balan Măriuca
Bofu Adriana
Ciocoiu Ioan Emanuel
Coman Corneliu George
Cuciuc Carmina
Datcu Vlad Ștefan
Florea Ioana Maria
Gîlcă Georgiana Emanuela
Iftode Ilona Alexandra
Iosub Oana
Lazăr Laura Ioana
Luca Alexandru
Macarie Sabina
Mahu Adriana
Moruz Marilena
Murariu Tudor Călin
Naum Irina
Niculiţă Silvan Ștefan
Oprea George Adrian
Pleșca Ionuţ Bogdan
Postelnicu Mădălina Adina
Răileanu Iolanda Bianca
Simon Teodora Alexandra
Spătaru George Cristian
Târcoveanu Filip Eugen
Timofte Adina
Turcu Alexandru
Vlãduţ Alexandru

clasa a XII-a b
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. trandafir Ilie

Acatrinei Tiberiu Andrei
Adam George Miodrag
Afloarei Piţul Elena
Broscoveanu Loredana
Buhăceanu Andrei
Chișcă Ștefan

Corneanu Alexandra
Dănăiţă Dan Nicolae
Dima Diana Dorina
Dima Teodor
Ghimpu Lupașcu Andreea
Grecu Ștefan
Grigoraș Teodora Cerasela
Livadaru Victor
Măciucă Roxana Alexandra
Mihălcuţ Andrei
Necula Alexandra Beatrice
Porof Victor
Radu Simona Adina
Răzleţ Oana
Roșca Aliona
Roșca Mircea Florin
Sfetcu Lucian
Smărăndoiu Georgiana 
Alexandra
Spiridon Roxana Florina
Tincu Alina Victoria
Ungureanu Răzvan Ionuţ
Vieru Andreea

clasa a XII-a c
Profil știinţe ale naturii
Diriginte - Prof. Ilaș Petronela

Agachi Diana
Alexa Alexandra
Andrei Radu Alexandru
Apostol Bogdan Ioan
Balan Irina
Boghiţoiu Dragoș Constantin
Catras Sînziana
David Alexandra
Gavrilescu Laura Diana
Gavrilescu Alexandra
Ioniţi Anita
Jalaboi Andreea Daniela
Leonte Raluca
Lungoci Ana Lăcrămioara
Lupu Alexandra Maria
Luţa Anca
Luca Vlad
Manole Vlad Sebastian
Munteanu Ioana
Petrișor Nicoleta Eugenia
Piftor Andra Ioana
Popovici Ilinca Alexandra
Pșait Andrei
Rusu Victoria
Şipoteanu Anda Denisa
Slabu Ana-Maria
Soare Alexandra Elena
Stoian Irina Liviana
Vrănescu Andreea Mihaela

clasa a XII-a D
Profil filologie
Diriginte - Prof. frunză 
Petrina

Al-Soseh Amira Diana
Arghir Ancuţa Luciana
Asavetei Andreea
Bârsan Roxana Elena
Calapodescu Simona
Chelariu Cătălin Mihai
Chiriac Diana Georgiana

Cîmpeanu Andreea
Ciobanu Elisaveta
Ciobotaru Diana Raluca
Constantin Sandra Elena
David Ivona
David Ștefănel
Dolhăscu Daniela
Ferchezău Roxana
Grigoriu Alexandra
Leahu George
Macarie Ioana
Mihăilă Oana Florina
Marcu Anca Paraschiva
Mîndru Bogdan Leonard
Pascaru Ștefana Ivona
Petrescu Simona
Prisacariu Alin Ionuţ
Pogănescu Diana
Rusu Ana Ionela
Todică Ioana
Tărâţă Claudia
Ungureanu Dragoș Constantin
Zetiu Anca

ProMoțIA
2009-2010

clasa a XII-a A
Profil: matematică-informatică
Diriginte - Prof. caradan 
lorela

Ailoaei Ștefan
Aștefănoaei Maria
Constantin Bogdan
Constantin Miruna
Constantinescu Gabriel
Covalciuc Ștefana
Damian Liviu
Darabană Mădălina
Guţă Alexandra
Jipa Anca
Macovei Dan
Mihălcuţ Valentin
Munteanu Ioana
Oltean Andreea
Pleșca Iulia
Popa Ilinca
Rusu Alexandru Iulian
Săcărescu Alina
Secăreanu Mădălina
Spiridon Irene
Toma Cătălin
Ungureanu Dragoș
Văleanu Radu Sergiu

Clasa a XII-a B
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. Ilinca Codruţ

Ababei Răzvan
Andrici Călin
Andriuca Alexandra
Baiceanu Dragoș
Bosinceanu Gabriela
Canila Ovidiu
Carpiuc Vlad
Cernăut Larisa
Chiriac Daniel
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Ciobanu Tina
Cojocaru Andreea
Comaneci Irina
Costache Georgiana
Darie Ștefan
Diaconu Ștefan
Istrate Alexandru
Luculescu Dorina
Marcu Lucian
Radu Damian
Roșu Mihai
Rotaru Andrei
Rusu Oana
Ştefan Maria
Stratulat Alexandru
Susanu Felicia
Tasie Cristina
Toma Florena
Trofin Gabriel
Ulea Alexandru

clasa a XII-a c
Profil știinţe ale naturii
Diriginte - Prof. Ilucă Daniela 
Paula

Amanoloaei Gheorghe
Apostol Simina
Bălăceanu Petru
Buliga Claudia
Burdun Mădălina
Chilug Laura
Ciobanu Ioana
Ciobanu Oana
Cobaschi Mihaela
Dobrovăţ Victor Daniel
Feraru Diana
Galaţchi Ina
Ghiţescu Raluca
Goroneanu Luiza
Grădinaru Adelina
Habib Cherine
Hîrţan Irina
Jipu Dora
Liţă Radu
Matei Petra
Melinte Mădălina
Mîndru Diana Elena
Neagu Claudia
Nechiforiuc Irina Ioana
Pascariu Iulian
Popa Raluca
Portărescu Natalia
Pricop Alexandru
Simion Paul
Stan Alexandra
Stoican Cătălin
Todosi Mădălina
Vede Ștefania Teodora

clasa a XII-a D
Profil filologie
Diriginte - Prof. burlec liviu

Afloarei Sorin Alexandru
Arnăutu Alexandra Andreea
Bartic Cristina
Brînzoi Adina Laura
Bulgărescu Roxana Maria
Burlec Ana Flavia

Candel Alexandra
Chiriac Ioana Mădălina
Ciută Vlad Nicolae
Cornea Vlăduţ Mihai
Cozan Ștefana Cristiana
Gamen Andra Claudia
Grogoroaia Rucsandra
Ionescu Andreea Mihaela
Mantea Iuliana
Micu Delia
Misinciuc Bianca Iuliana
Moisă Rucsandra Iulia
Morariu Ioana Sorina
Pădure Teodora
Parfene Ana Maria
Romila Mădălina
Rusu Diana Marie Jeanne
Rusu Lidia Mariana
Sacară Mihaela
Sandu Ana Rucsandra
Tărăboanţă Ionuţ
Topcian Marina Georgiana

ProMoțIA
2010-2011

Clasa a XII-a A
Profil științe ale naturii
Diriginte - Prof. Bucătaru 
Mihaela

Archip Tudor-Cosmin
Armeanu Theodora Ioana
Badii Georgiana Beatrice
Bargan Geanina
Bastea Emin
Bozan Claudia-Dumitrița
Buzincu Iulian
Călin Laura-Miruna
Carpusor Raluca-Andreea
Chribuc Georgiana
Corodescu Ema
Cristea Ciprian
Dăscălescu Silvia
Federovici Adrian-Gabriel
Gheorghiu Dragoș-Constantin
Ifteme Diana-Maria
Luca Irina
Mtei Raluca Elena
Paniet Andreea-Livia
Prisacariu Cristina Ștefana
Radu Smaranda
Romanov Alexandra
Tame Ramona
Titea Andra
Tocu Florentina Cristina
Tufan Daniel
Vasilache Ecaterina-Georgiana
Vieriu Roxana-Mădălina

clasa a XII-a b
Profil matematică informatică
Diriginte - Prof. caradan 
lorela

Aparece-Scutariu Vlad
Arhip Andreea Georgiana
Buzea Teodora
Caltea Delia-Maria

Chihaia Cristina Mihaela
Chiriac Georgiana
Ciubotariu Bogdan-Iliuța
Climescu Simona-Daniela
Cloșca Andrei-Cosmin
Constantin Oana-Maria
Coțofan Maria-Alexandra
Covalciuc Cătălina-Alexandra
Diac Bernard-Stefan
Duduc Irina Elena
Florescu Mihnea Codrin
Guzu Maria Alexandra
Hrimiuc Lavinia-Mihaela
Huzum Alexandra-Elena
Iacob Karina
Iurea Paul Daniel
Matei Ivona-Lavinia
Mihai Bianca-Alexandra
Neculae Ecaterina
Olaru Adina
Onisii Ovidiu Octavian
Ostan Georgiana Madalina
Oțel Laura Andreea
Pădurariu Dragoș George
Ptrescu Tudor Cristian
Pistol Elena
Popa Dragoș
Postelnicu Raluca-Elisabeta
Rotaru Ioana
Talmaciu Andreea-Ioana

clasa a XII-a c
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. timohe 
tumac gheorghe

Anghel Andrei
Anton Paul Ionuț
Benchia Diana
Bordianu Anda Ștefana
Cercel Mădălina Gariela
Ciumasu Mihai-Bogdan
Constandache Cosmin
Cozma Adriana Eliza
Creangă Elena
Dima Ioana-Cristina
Farte Diana
Frenchel Meyer
Gherghel Cezar
Haba Mihai-Ștefan-Cristian
Harabagiu Alexandra Nicoleta
Iftemi Anca
Lungu Carina Gabriela
Munteanu Constantin
Nazare Bogdan-Adrian
Nedelcu Alina-Elena
Popa Petruț-Andrei
Savca Marina
Scutaru Simona-Elisabeta
Stătescu Ana
Tarita Nicoleta
Tartau Monica-Diana
Teodorescu Andreea
Tulbure Emmanuell Norbert
Văduva Tudor

clasa a XII-a D
Profil filologie
Diriginte - Prof. bîrliga Alina

Ababei Ungureanu Laura
Amăriuței Elena Georgiana
Bălan Roxana Elena
Bejan Claudia Georgiana
Bejenariu Lavinia Elena
Bulei Alexandra Tamara
Bulgaru Daniela
Cernăut Ana Maria
Chiriac Corina
Ciobăniță Constantina Cătălina
Ciobanu Răzvan
Cioritanu Adriana Maria
Cozma Cristina
Crețu Domnița Elena
Dieaconu Ana Alexandra
Dodan Mădălina Sabina
Dorobăț Simona
Farkaș Mihaela Sanda
Grigoraș Ștefan Tiberiu
Habib-Sabau Mohamed-Chady
Hrițcu Anda Dumitrița
Luciu Adina Marinela
Matoianu Călin George
Picu Elena Mirela
Petrescu Mihai
Popescu Ioana Ruxandra
Spulber Radu Octavian
Strungariu Daniel
Vornicu Andreea

ProMoțIA
2011-2012

Clasa a XII-a A
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. Pițu Leon

Adam Cristina Andreea
Balaur Sergiu Andrei
Ciobanu Georgiana
Cobuz Cezar
Cucu Ioana
Gaidur Ionut
Grosu Ileea Lavinia
Hurbea Delia Mihaela
Hutanu Dragoș
Irimovici Alexandru
Istrate Ana Maria
Ivascu Alina Georgiana
Lavric Andrada
Leonte Nicoleta Georgiana
Lungu Bianca
Lupascu Roxana
Lupu Veronica
Mihai Claudia Andreea
Mihalache Andreea Codrina
Moraru Codrina
Ravariu Marina Irina
Rusu Radu George
Secrieru Bianca Georgiana
Sima Mariana Iuliana
Tirnoveanu Laura Ioana
Trufanda Isabela Parascheva
Tudose Andreea
Verdeș Andrei Ionuţ
Zamfirescu Iuliu
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clasa a XII-a b
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. foșalău 
Mihaela

Agapescu Irina Paula
Andrei Ana
Baran Andrei Bogdan
Bejan Roxana Ionela
Buzduga Iulia
Carbune Georgiana Leontina
Ciobotaru Cezar
Cocoveica Adelina Ioana
Conea Bogdan
Danila Carmen Ioana
Dima Cristina Bianca
Fustei Ana Maria
Gabur Andreea
Gavril Daniel
Gheorghiu Andrei Vlad
Gradinariu Andi
Iftime Oana
Ionescu Andra Elena
Irimia Bianca Otilia
Juncu Simona Ștefania
Munteanu Paul Sorin
Nechifor Stefan Marian
Oancia Laura Mihaela
Onofrei Elena Diana
Otel Ana Maria
Pauleţ Alexandra
Rusu Roxana Elena
Rusu Daniela Gabriela
Tiplea Georgiana Mădălina
Zbanţ Teodor Valentin

clasa a XII-a c
Profil științe ale naturii
Diriginte - Prof. teodorescu 
luminița

Augustin Alice
Barticel Bogdan Cristian
Colta Andreea Georgiana
Conoro Andreea Bianca
Cornea Maria Claudia
Costachescu Oana
Cozma Dragos Constantin
Cucos Andreea Luiza
Diaconu Andreea Madalina
Dorofte Cristina Elena
Dumbraveanu Alexandru
Farte Iulia Alexandra
Gerber Ioana Cristina
Ifrim Ștefan Traian
Lazar Ștefania Ionela
Matran Manuela Ana
Moldovean Alin Mihai
Moraru Adina
Opocinschi Lorena
Palii Tatiana
Petre Alexandru George
Picioroaga Iuliana Diana
Scutaru Valeriu
Teslariu Anca Petrina
Tibucanu Diana Andreea
Timofte Mihaela Madalina
Ursu Vlad
Zaharia Raluca Elena

clasa a XII-a D
Profil filologie
Diriginte - Prof. Petrescu 
luminița

Baciu Ciprian
Bakleh Omar
Bejanaru Stefana Madalina
Breaban Ana Ioana
Calistru Adelina Alexandra
Ciobanu Loredana
Costan Olivia Ana
Dragan Ioana
Erseki Krisztina
Ezaru Corina
Ghibanu Alexandra Gabriela
Iacob Vlad Teodor
Insurăţelu Maria Luiza
Ioneasa Ștefan Cosmin
Ioneasa Ștefana Monica
Ionita Cristian Ștefan
Istrate Alexandra Ilinca
Leonte Elisa
Lipsa Diana Oana
Luca Andreea Cristina
Luntraru Cristina Felicia
Mantea Alexandra Mihaela
Matrasaru Ioana Cătălina
Mititelu Ionut
Oniţa Ciprian
Pantiru Diana
Parfeni Razvan Marian
Roponica Robert
Rosca Mirela Madalina
Tanasuca Paul Theodor
Tudor Ioana Cristiana
Ungureanu Anda Sorina

ProMoțIA
2012-2013

clasa a XII-a A
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. Miron 
cristinel

Andrei Tudor
Atanasiu Dan Constantin
Bejan Elena Cristina
Boca Mădălina Ioana
Carare Tudor
Cenusa Stefan Iulian
Chiriac Lucian
Cioromila Andrei Claudiu
Coman Ioana
Coman Daniela
Condriuc Iustina Petra
El Sabeh Amada
Manea Cezar Constantin
Mateescu Maria
Matrana Emanuela Karina
Mihaila Sorina
Morosac George Marian
Neculai Andrei
Nita Diana Elena
Păun Mihai Andrei
Popa Ştefana
Pricop Despina Sonia
Stelea Alexandra Lorina

Vrinceanu Alexandra Maria

clasa a XII-a b
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. Irimia lorena

Acatrinei Roxana Georgiana
Anghelus Petru Iulian
Boanca Estera
Chelban Isabella Diana
Ciubotariu Andrei Cătălin
Damian Alice
Damian Daniela Cristina
Diac Sabina Ana
Diac Elena Lorena
Enachi Diana Cristina
Enea Cezara Maria
Guzga Mihăiţă
Horghidan Elena Lorena
Ionita Catalina Maria
Layar Vlad Cosmin
Leon Robert Nicolae
Merinde Raluca
Mocanu Mihaela Georgiana
Murgu Ioana
Olaru Diana Hanelore
Rosca Veronica
Rotariu Gabriela
Tabolcea Alexandra Gabriela
Tanasa Maricela Andreea
Turcanu Bianca Andreea
Vasluianu Elena Laura
Velicu Daniel
Vieriu Diana Cristina

clasa a XII-a c
Profil științe ale naturii
Diriginte - Prof. Ilaș Petronela

Adumitrachioaie Alina
Apavaloae Teodora Ioana
Apostol Anca Raluca
Avasilcai Ştefana
Bondari Stela
Burghelea Ana Maria
Buta Cosmin Gheorghe
Chelea Adriana
Chiriac Maria Alexandra
Deaconu Daniela Teodora
Diaconu Emilian
Dulhaniuc Alexandra
Farcas Ioana
Gherghel Carmen Paula
Grigoras Teodora Manuela
Hohan Maria Larisa
Hrituleac Anca Ioana
Iamandi Mihai
Ichim Bianca Iuliana
Paraschiv Mădălina Cornelia
Popovici Alexandru
Rotaru Adrian
Sandu Călina Anda
Şchiopu Ioana Georgiana
Seghedin Laura Ioana
Silvas George
Surdu Daniela
Surmei Elena
Teodorescu Alina
Toma Alexandra
Turceac Alexandra Cristina

Vasilescu Alexandra Mihaela
Vornicu Matei

clasa a XII-a D
Profil filologie
Diriginte - Prof. frunză 
Petrina

Adam Teodora Elena
Anton Alexandra
Aştefanei Mădălina Nicoleta
Baltag Tatiana
Blaşcu Maria Ioana
Bojescu Alina Teodora
Bolea Iuliana Adnana
Bondor Ecaterina
Buzea Mădălina Elena
Chira Margareta Valentina
Dăscălescu Adriana
Dolcan Elena
Dumea Denisa Ştefania
Dumitraş Renata Mihaela
Georgescu Lavinia Teodora
Grădinaru Andra Ştefania
Iacomi Ioana
Irimiţă Larisa Vasilica
Lazăr Dragoş
Maftei Anghel Theodor
Mardare Vlad George
Mardari Magdalena
Nicolescu Andrei
Pintilie Andreea Nicoleta
Pruteanu Mădălina Elena
Rusu Matei
Săcăleanu Ştefana
Sirbu Mihai
Ştefan Elena
Ţupu Miruna Maria
Volcovinski Radu Adrian
Vonica Lorena Evelyn

ProMoțIA
2013-2014

clasa a XII-a A
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. cerchez 
Emanuela

Alexe Răzvan
Andone Mădălin Emanuel
Băinicescu Ștefania Cătălina
Bâlici Andrei Dimitrie
Bandac Vlad Constantin
Ciurea Ioana
Gherman Karina
Grasu Andrei Marian
Gusa Diana Elena
Hoamea Cristina
Horduna Emanuela
Ion Cristian
Lupașcu Codrin Alexandru
Păsărică Ilinca
Popa Camil
Popescu Alexandru Cezar
Rusu Alexandru
Șipoteanu Teona
Sirițeanu Emanuel Andrei
Stafie Teodora Cristina
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Stângaciu Ramona Daniela
Tănasă Paul
Tataru Alexandra
Timofte Ștefana
Trifan Gabriela
Vizitiu Monica

clasa a XII-a b
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. bohotineanu

Afloarei Maria Caterina
Alexandru Florin Lucian
Bofu Patricia
Bosinceanu Cezara
Bucătaru Mihai
Butnariu Diana Iuliana
Călin Raluca Oana Nathalia
Cazacu - Davidescu Ioan Elian
Constantin Ruxandra Maria
Constantin Teodora Alexandra
Cozma Miruna
Grigoriu Ștefan Laurențiu
Hrimiuc Diana Gabriela
Lica Bogdan Constantin
Lupoaie Vlad Ioan
Macovei Costel
Onesim Robert Ioan
Pintilie Robert Mihai
Prușu Ioana
Roman Ilinca
Rusu Răzvan
Stârpu Raluca Elena
Știrbu Radu Ștefan
Stoian George Alexandru
Tarcău Bogdan Marian
Ureche Ioana Claudia
Vasilache Bianca
Vasile Daniel Ionuț
Zăvoi Alexandra

clasa a XII-a c
Profil științe ale naturii
Diriginte - Prof. Ilucă Daniela

Andrieș Alexandra
Augustin Iolanda Georgiana
Azanfirei Roxana – Elena
Berladean Iulian
Butnaru Jeni
Chifan Irina Alexandra
Ciobăniță Larisa Elena
Ciornei Carmen Elena
Coroi Mădălina Elena
Covatariu Simina Adela
Dumitriu Sabina
Enache Patricia Raluca
Forgaci Ioana
Giosanu Andreea Eveline
Grigoraș Sabina Gabriela
Huțanu Iulia – Teodora
Iftimoaie Bianca Mara
Lates Mihaela
Livenschi Lucia Flavia
Lupu Elena Diana
Mirza Dana Raluca
Mocanu Florentina Irina
Morariu Constantin Vlăduț
Pascaru Călina Mihaela
Rotundu Andreea
Rusu Ariana Ioana

Savin Andrei
Stoica Andreea Smaranda
Tăran Anastasia
Trinca Ecaterina
Varlam Corina Ioana
Zgamboi Miriam Georgiana

clasa a XII-a D
Profil filologie
Diriginte - Prof. fuioagă Ana 
Maria

Amagdalinei Alice Ioana
Bălănici Dragoș Gabriel
Balmuș Gabriela
Birjoveanu Andreea Bianca
Boghian Georgiana
Bratu Diana Ionela
Bușilă Ana Olivia
Crăiniceanu Cosmina Maria
David Maria
Donisă Ramona Mihaela
Fandarac Alina Petronela
Galben Mădălina Iuliana
Geambazu Eveline Ioana
Guțoi Paula Antonia
Hohota Anca Florentina
Irimia Andreea Maria
Mantea Valentina
Mititelu Codrin
Movilă Mădălina Teodora
Niță Ștefania Cristina
Olaeru Vlăduț Constantin
Palimariciuc Mihai
Paraschiv Maria Isabela
Petrescu Ștefan Lucian
Roman Alina Ioana
Rusu Maria
Șerbescu Andreea Ioana
Stoinel Iulia Codrina
Stratan Valeria
Tatarușu Larisa
Tîrnoveanu Andreea
Trufanda Bogdan Gheorghe
Voicu Ioan Alexandru
Zamfir Cristina Andreea
Zapan Florina Mădălina

ProMoțIA
2014-2015

clasa a XII-a A
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. Șerban 
Marinel

Ailiesei Cezar Matei
Aioanei Dragoș
Amăruiței Ana Ecaterina
Baciu Filip Octav
Budacă Eduard
Chiriac Cosmin Constantin
Ciobotaru Robert Ciprian
Crîșmaru Vlad Marian
David Simona Georgiana
Diaconu Dan
Giosanu George
Ivașcu Gabriela
Luca Andrei
Lucași Claudia Alexandra

Maxim Dragoș Andrei
Melniciuc-Puică Teofil Nicolae
Mihai Alexandru Teodor
Mihăilă George Alin
Mihăiță Paul
Mihalache Alin Gabriel
Mitru Carmen
Moraru Ștefan
Pintilie Andrei
Rusu Teona Ștefana
Știufliuc Gabriel
Tătaru Viorel
Teșoi Alice
Zamfirescu Teodora

clasa a XII-a b
Profil matematică-informatică
Diriginte - Prof. sechelea 
victoria

Anea Anastasia
Benchea Vasilica Diana
Bîlbă Monica Alexandra
Bompa Tudor Cristian
Chicoș Raluca Ștefania
Coca Andrei Bogdan
Constantin Diana Ioana
Covalciuc Bogdan Mihai
Damaschin Andrei Ștefan
Diaconu Camelia
Frunză Teodor Octavian
Hantelmann Andreea Paula
Huțanu Valentina Paraschiva
Huțupașu Vlad Ioan
Iacob Agnes Elena
Ignat Andreea Cristina
Ionescu Theodora Daniela
Leuciuc Nicolae
Lungu Andreea Emanuela
Lupașcu Matei Alexandru
Măriuță Magda Alexandra
Matei Mădălina Ilinca
Munteanu Ioan Dorian
Nastasă Iustina
Nazare Ștefana Bianca
Opăriuc Ioan Ariana
Popa Anca Teodora
Prușu Teodora
Samson Andreea
Tesloianu Ruxandra
Vochița Ana Maria
Verdeș Miruna Alexandra

clasa a XII-a c
Profil științe ale naturii
Diriginte - Prof. bucătaru 
Mihaela

Anton Maria Mădălina
Atomei Andreea Lenuța
Bumbaru Ilinca Iulia
Chiuaru Ștefania Raluca 
Georgiana
Ciobăniță Sebastian Constantin
Ciobăniță Alexandra
Corodescu Andrei Alin
Crăciun Gabriela Georgiana
Doleanu Ștefan Bogdan
Ghițun Ștefania
Iamandache Daniel
Ignat Iulia Emanuela

Macovei Ioana Alexandra
Morariu Ștefana Irina
Munteanu Alice
Naconecini Tudor
Năsturaș Călin Andrei
Oancea Alexandru Florinel
Ocneanu Andreea
Paruschi Camelia Alexandra
Pescaru George
Petrescu Teodora Carina
Pintilie Ana Maria
Popa Eduard Mihail
Prună Mădălina Georgiana
Radu Alin Gabriel
Roșu Diana Ioana
Signeanu Raluca
Smihor Florin Marian
Stavarache Simona
Stoian Ștefan
Știrbu Ioana Adelina
Țaga Ioana Teodora
Vicol Robert Ilie
Vlad Andreea

clasa a XII-a D
Profil filologie
Diriginte - Prof. bunduc 
Mădălina

Arvinte Sandra
Bejenariu Andra Ștefania
Brezuleanu Mădălina Maria
Căruntu Claudia Andreea
Ciocan Ioana Andreia
Constantin Diana Beatrice
Cozma Radu George
Degeratu Ștefania Elena
Gabur Vasilica
Gârban Maria Alexandra
Humă Laura Florina
Iacomi Crina
Irimia Monica Cristiana
Livinț Laura Iuliana
Lohan Bianca Maria
Măciucă Ana Maria
Mihăilă Ștefan
Muha Anastasia
Muha Maria
Palel Ilinca Smaranda
Parincu Mara Georgiana
Pascu Anda Cristiana
Păvăloi Diana Elena
Rasiga Oana
Roșca Nicolae
Rusu Răzvan Iulian
Scripcariu Teodora
Stan Ramona Mihaela
Stătescu Maria
Stolnic Cristina
Tănase Sofia
Trișcă Mihaela Alexandra
Uscatu Ana Elena
Zvâncă Georgiana
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Oamenii școlii în anul semicentenarului
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Prof. liliana balan

Prof. cornelia sârghie

Prof. Mihaela foşalău

Prof. luminiţa teodorescu

Prof. Irina Nechifor

Prof. Mihaela vlioncu

lIMbA ȘI lItErAturA roMâNă
lIMbă ȘI coMuNIcArE 

Prof. Petrina frunză

Lb. engleză

Prof. Mihaela gotcu

Lb. engleză

Prof. lorena Irimia

Lb. engleză

lIMbI MoDErNE
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Prof. Narcis Manoliu

Lb. engleză

Prof. luminiţa Petrescu

Lb. engleză

Prof. Mihaela sârghie

Lb. engleză

Prof. victoria sechelea

Lb. engleză

Prof. Dr. simina bădărău

Lb. franceză

Prof. oana Ichim

Lb. franceză

Prof. Alina frost

Lb. germană

Prof. oana vararu

Lb. germană

Prof. simona Nenov

Lb. franceză

Prof. Irina vişan

Lb. germană
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Prof. Mihaela bucătaru

Matematică

Prof. cătălin budeanu

Matematică

Prof. Doru buzac

Matematică

Prof. Maria caia

Matematică

Prof. leon Piţu

Matematică

Prof. Doru turbatu

Matematică

Prof. timohe gheorghe

Matematică

MAtEMAtIcă ȘI ȘtIINțE AlE NAturII 
MAtEMAtIcă

fIZIcă ȘI cHIMIE

Prof. Anton florin Prof. Mirela foca Prof. cristinel Miron
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Prof. liliana Nicolae Prof. Paula gavrilescuProf. grigore silvaş

Prof. Petronela Ilaş Prof. Daniela Ilucă Prof. Elena obadă

Prof. Emanuela cerchez Prof. Mihai chelariu Prof. Marinel ȘerbanProf. Nicoleta ciobanu

INforMAtIcă
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Prof. Alina bîrliga Prof. Nadia botezatu Prof. lorela caradan

Prof. florin cazamir Prof. viorica gaborProf. silviu Iordache Prof. Dr. Mihaela 
lesenciuc

bIologIE ȘI gEogrAfIE

oM ȘI socIEtAtE 

Prof. Mădălina bunduc Prof. Dr. liviu burlec Prof.cornelia chelariu
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ArtE 

EDucAțIE fIZIcă ȘI sPort 

Prof. Dr. Mihaela Hendreș Prof. Dr. Mirela ciudin Prof. Ana Maria fuioagă Prof. Dr. Alin brădescu

Prof. simona Popa

Ed. muzicală

Prof. geta romanescu

Ed. plastică

Prof. valeriu Aruștei Prof. Dr. Alexandru 
ciobanu

Prof. constantin stoleru
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Prof. Ana Zamfir

Consilier școlar

Prof. roxana obreja

Religie

Prof. constantin Ștefan

Religie

brădescu violeta

Secretar șef

Agachi Adela

Secretar

Domnari liliana

Secretar

coNsIlIErE ȘI orIENtArE 

PErsoNAl AuXIlIAr

Prof. corina rotaru

Ed. tehnologică

tEHNologII
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Asist. Preda viorica Dumitrașcu Angela Prof. vlahovici floarea

Iuliana Ioana bobeica  

Administrator financiar

Melinte vasile 

Administrator

Zbant lucia 

Laborant

Musteret Neculai 

Tehnician

otel laurențiu

Tehnician

Daniel Andrei Mihaela Petru
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1965 Mihai Ivan
1966 Cătălina Lovinescu
1967 Mina Afrasinei
1969 Sorin Mancaş
1970 Doru Delion
1971 Nina Barcov
1972 Anca Bîrzu
1973 Luminiţa Ghimeş
          Stela Scutelnicu
1974 Marian Reiher
1975 Titiana Pop
1976 Corina Sava
1977 Manuela Capşa
1978 Iulian David
1979 Roxana Badrajan
1980 Iulian Grădinaru
      Ileana Istrate
1981 Diana Pompas
          Raluca Ioana Staicu
1982 Mihaela Condrea
          Mihaela Panaite
1983 Marius Goldenberg
1984 Dragomir Şerban
1985 Diana Balan
          Cristian Neacşu
1986 Demetra Stratan
1987 Gabriel Oniscu
          Dan Miler
1988 Daniela Bădărău
1989 Mădălina David
          Daniela Papaghiuc
1990 Adrian Costin

1991 Bogdan Florea
           Andrei Filip
1992 Raluca Darabă
          Gabriela Vlahovici
1993 Luminiţa Sabadiş
          Magdalena Onofrei
1994 Alina Chiseliţă
1995 Ema Huţul
1996 Bogdan Stăcescu
1997 Ana Maria Grigoriu
1998 Gabriela Pamfil
1999 Marius Beceanu
2000 Roxana Lipşa
          Ana Maria Popa
2001 Irina Alecsa
2002 Simona Tescu
2003 Alina Puiu
2004 Andreea Grigorovschi
2005 Diana Gabriela Ciobanu
2006 Ioana Maria Maftei
2007 Diana Mirela Cozma
2008 Alexandra Teodora Oprea
2009 Ioana Maria Florea
2010 Ana Flavia Burlec
2011 Adriana-Eliza Cozma
2012 Ana-Maria Istrate
2013 Alina Teodora Bojescu
          Ecaterina Bondor
          Lavinia Teodora Georgescu
          Mădălina Elena Pruteanu
2014 Ariana Rusu

ȘEfI DE ProMoțIE
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O istorie…în imagini
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1969. Clasa a XII–a E, promoția 1968-1969, secția umanistă. În centru, prof. diriginte 
Gheorghe Condurache și profesorii de sport Elena și Ioan Crivoi.

1970. Clasa a XII – a C cu prof. diriginte Minel Marcu, în fața școlii
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1971. Echipa de handbal băieți (locul I pe județ)

1975. Echipa de handbal fete, campioană județeană, felicitată de directorul școlii, Ion 
Agachi
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1977. Echipa de handbal fete, clasată pe locul II pe județ

1979, toamna. Un grup de profesori participanți la inaugurarea sălii de sport. De la 
stânga la dreapta: Liviu Burlec, Natalia Lovinescu, Pușa Zeman, Minel Marcu, Elena 

Meleghea, Mihai Bozan, Valeriu Vasilache.
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1980. Elevii școlii participă la manifestațiile organizate cu ocazia Zilei Naționale (23 
august)

1981. Echipa de volei condusă de prof. Dana Pancu
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1983, primăvara. Poetul Adrian Păunescu, alături de profesorul Liviu Burlec, cu ocazia 
spectacolului oferit de Cenaclul Flacăra la Liceul Racoviță

1983. Echipa de dans modern
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1986. Clasa a X-a C pe treptele de la vechea intrare a elevilor. În mijlocul lor di-
rigintele, regretatul profesor de istorie, Mircea Strugariu. Acest corp de clădire a fost 

dărâmat în 2005 pentru a face loc actualei extinderi.

1989. Absolvenții promoției 1989 înainte de banchet
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1989, noiembrie. Întâlnire, cu ocazia „Zilelor școlii”, a medaliaților la Olimpiada Inter-
națională de Fizică. De la stânga la dreapta: Cristian Mihail Neacșu, Marius Golden-

berg, Cătălin Ionuț Mălureanu.

1989, noiembrie. Medaliații la Olimpiadele Internaționale de Fizică și Chimie, prezenți 
la sărbătorirea a 25 de ani de la înființarea liceului. De la stânga la dreapta: un ziarist, 

Cristian Mihail Neacșu, Marius Goldenberg, prof. Florin Anton, Cătălin Ionuț Mălure-
anu, prof. Natalia Baltă, Narcis Avarvari.v
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1989, noiembrie. Personalități participante la sărbătorirea unui sfert de veac de exis-
tență a liceului. De la stânga la dreapta: prof. dr. docent Marțian Cotrău, prof. Florin 
Anton, directorul liceului, acad. Cristofor Simionescu, prof. dr. Andrei Cosmovici, 

prof. Elena Rudică, director adjunct, Ion Agachi, primul director al școlii.

1989, noiembrie. Participanți la lansarea volumului „Liceul Emil Racoviță. File de 
monografie, 1964-1989”. De la stânga la dreapta: prof. Margareta Husar, prof. Liviu 

Burlec, prof. Elena Rudică, director adjunct, acad. Cristofor Simionescu, Florin Anton, 
director.
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1989, noiembrie. Aspecte de la sesiunea de comunicări a catedrei de științe sociale. 
De la stânga la dreapta: inspector școlar Doru Vlasov, prof. univ. dr Petre Dumitrescu, 

prof. univ. dr Ștefan Celmare, acad. Tudorel Dima (foto 1) 

Prof. Virginia Petrovici, absolventă LER, 1971, prof. Minel Marcu, ing. Christine Bu-
chholtzer, absolvent LER, 1971, prof. univ. dr. Petru Ioan (foto 2)
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1990, aprilie, Iași. Aspecte de la înfrățirea („jumelage") dintre Liceul „Emil Racoviță" și 
Liceul „Gustav Flaubert” din Rouen (Franța)

1992, Chișinău. Aspecte de la înfrățirea Liceului „Emil Racoviță” cu Liceul „Dante 
Aligheri” din Chișinău
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2002. Profesorii prezenți la întrunirea de 30 de ani a promoției din 1972. De la stân-
ga la dreapta: Minel Marcu (în picioare), Andrei Stratulat, Mihai Bozan, Ion Agachi, 

Florin Anton, Gitta Navari, Ileana Crivoi, Valeriu Vasilache

2007, noiembrie.  Inaugararea noului corp de clădire al liceului. De la stânga la dreap-
ta: primarul, Gheorghe Nichita,  inspectorul general adjunct, Nelu Tudorache,  direc-

torul liceului, Seryl Talpalaru.
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2014, septembrie. Noul centru de documentare 

2014. Curtea liceului
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Stema și steagul Colegiului Național „Emil Racoviță”. Scut spaniol având în câmpul 
de azur un soare de aur în splendoare, deasupra unei cărți de argint, deschise. Pe filele 

cărții se află inscripția: „SEMPER OPTIMI” („Mereu cei mai buni!”). 
Scutul este susținut de doi lei de mare.

semnificație: 
Soarele de aur provine din stema familiei Racoviță, dar este, deopotrivă un atribut al lui Apollo 
și un simbol al cunoașterii, al vieții, al naturii și al științelor exacte. „Cartea cărților” (Biblia), mai 
ales asociată cu lumina solară, este, de asemenea, un simbol al cunoașterii și învățăturii. Leii de 
mare sunt o aluzie la preocupările patronului Colegiului pentru studiul faunei marine.


