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Editorial 

Începutul anului reprezintă mai mult decât faptul că Pământul şi-a împlinit iar turul neîntrerupt în jurul Soarelui. Acesta simbolizează 

renaştere, noutate, entuziasmul schimbărilor ce vor veni. La fel ca natura ce se dezmorţeşte după frigul iernii, fiecare aspiră să se 

reinventeze sau să devină o versiune mai bună a propriei persoane decât anul precedent. Pentru Pământ, un nou an reprezintă o nouă 

mişcare de rotaţie, dar pentru noi reprezintă un pas înainte pe drumul vieţii.                                          Cosmina Spanoche, a XI-a D 

 

Lumea despre noi    
La Colegiul Pedagogic, se organizează examene Cambridge 
Conducerea Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” aduce la cunoştinţa celor interesaţi că va găzdui examene Cambridge 
organizate de Consiliul Britanic după următorul program: KET şi PET: examen - 18 martie, înscrieri - 1-7 februarie; FCE: examen - 4 martie; 
înscrieri - 16-20 ianuarie; CAE: examen - 11 martie; înscrieri - 20-27 ianuarie; Movers: examen - 11 martie.  Astăzi este ultima zi de înscrieri, 
după cum ne-a comunicat prof. dr. Anamaria Ciubotariu. Cei interesaţi mai pot depune cereri la secretariatul colegiului.  

Simona ANGHEL, www.cugetliber.ro, 20 ianuarie 2017 
  

Lecție de siguranță rutieră în școlile constănțene 
Pe fondul numeroaselor accidente din ultimii ani, în care sunt implicați foarte mulți tineri, autoritățile 
locale au demarat o amplă campanie de educație rutieră în rândul elevilor. În această idee, o 
echipă formată din polițiști locali și reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și 
Inspectoratului Școlar Județean Constanța a stat de vorbă, marți, cu zeci de elevi ai Colegiului 
Național Pedagogic „Constantin Brătescu“ Constanța. Tinerilor li s-au explicat regulile rutiere și că 
trebuie să fie mai atenți atunci când traversează strada. „Scopul activității noastre este unul comun 
- de prevenire a vătămării copiilor și adolescenților în accidentele rutiere. Pentru că asemenea 
activități nu trebuie să fie izolate și trebuie să aibă continuitate, în perioada următoare vor avea loc 
și alte acțiuni preventiv-educative în alte unități de învățământ“, au declarat reprezentanți ai Poliției 
Locale Constanța. Acțiunea de marți a făcut parte din seria manifestărilor dedicate Zilei mondiale 
de comemorare a victimelor accidentelor rutiere. „Pentru a evita evenimentele neplăcute, recomandăm elevilor să depună eforturi 
concentrate pentru creșterea siguranței rutiere, să fie conștienți de pericolele ce pot apărea în traficul rutier“, se arată într-un comunicat al 
Primăriei Constanța.                                                                                  Tatian IORGA, www.telegrafonline.ro, 17 noiembrie 2016 
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 Bazată pe o nouă poveste 

originală de J.K. Rowling, John 

Tiffany şi Jack Thorne, Harry 

Potter şi copilul blestemat este o 

nouă piesă semnată de Jack 

Thorne. Este a opta poveste din 

seria Harry Potter şi prima jucată 

oficial pe scenă. Premiera 

mondială a piesei a avut loc pe 30 

iulie 2016, la un teatru londonez 

din West End. Acest volum conține 

scenariul repetiției cu public și ne 

invită să luăm parte la un nou 

episod din saga lui Harry Potter, 

a prietenilor şi familiei lui. 

Pentru Harry Potter mereu a fost 

greu să fie el însuşi, iar acum, 

când lucrează până la epuizare la 

Ministerul Magiei, are soţie şi trei 

copii care merg la şcoală, nu e cu 

mult mai uşor.  

În timp ce Harry se războieşte cu 

un trecut care refuză să rămână 

unde îi este locul, fiul lui cel mic, 

Albus, luptă şi el cu greutatea 

unei moşteniri de familie pe care 

nu şi-a dorit-o niciodată. Când 

trecutul şi prezentul se contopesc 

ameninţător, şi tatăl, şi fiul 

descoperă un adevăr incomod: 

uneori întunericul vine de unde nu 

te aştepţi. 

 

 

Fiecare copil, ca de altfel fiecare adult, îşi exprimă 

şi receptează cel mai bine iubirea într-un limbaj 

propriu. Oricât de mult ar fi iubiţi de părinţi, copiii 

nu ştiu acest lucru de la sine. De aceea este foarte 

important ca părinţii să descopere şi să înveţe 

principalul limbaj de iubire al propriilor copii. 

 

În clasa domnului Cartright şi-au găsit locul cei 

mai dificili copii, iar sarcina lui, ca diriginte, 

nu-i deloc simplă. 

Toată şcoala e în febra pregătirilor pentru 

Târgul de Ştiinţă, numai el trebuie să-i 

supravegheze pe ştrengarii săi, care au în grijă 

nişte... copii de făină. Pe de altă parte, elevii 

aşteaptă doar formidabila explozie care va 

dezlănțui haosul în toată clasa. 

Singurul care se abate de la plan este Simon 

Martin: pentru prima dată în viaţa lui, băiatul 

găseşte un sens într-o temă pentru acasă. Copila 

sa de făină nu mai este un simplu săculeţ, iar 

reacţia elevului-problemă îi surprinde pe toţi cei 

din jur. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele Clasa Profesor Premiul 

MURARIU OLIVIA a VI-a ZAMFIR RALUCA I 

TACCIU MARIA a V-a SUTU CARMEN II 

SPIRIDON MARIA ALESSANDRA a V-a SUTU CARMEN II 

FLOCA DARIA a V-a BOLAT SELMA II 

DINCA GEORGE a V-a SUTU CARMEN II 

BADEA LAURA a VI-a TRANDAFIRESCU CLARISA III 

SPANOCHE EMILIA a VI-a TRANDAFIRESCU CLARISA III 

STAN TEODORA a VI-a TRANDAFIRESCU CLARISA III 

BELCIN IULIA a VI-a TRANDAFIRESCU CLARISA III 

GIRBA ALEXIA a VI-a ZAMFIR RALUCA III 

RADU BRIANA a VI-a ZAMFIR RALUCA III 

DEMICI CORINA a VI-a ZAMFIR RALUCA MENTIUNE 

FRATUTU ANA-MARIA a VI-a TRANDAFIRESCU CLARISA MENTIUNE 

MUSTATA RALUCA-MARIA a V-a BOLAT SELMA MENTIUNE 

MATEI ALEXIA-MARIA a V-a BOLAT SELMA MENTIUNE 

POSTOLICI IOANA a VI-a ZAMFIR RALUCA MENTIUNE 

BALUTA IOANA a VI-a ZAMFIR RALUCA MENTIUNE 

COSTACHE MARIA a V-a SUTU CARMEN MENTIUNE 

Numele si prenumele  Clasa Profesor  Premii 

DELCA ANAMARIA a VIII-a TRANDAFIRESCU CLARISA II 

STRALICIUC CATALINA a VIII-a BOLAT SELMA II 

MARIAN ALEXIA a VIII-a BOLAT SELMA II 

FINTINA OLIVIA a VIII-a BOLAT SELMA II 

MAZILU ALESIA a VIII-a BOLAT SELMA II 

SALCIANU DIANA a VII-a ZAMFIR RALUCA III 

NICULESCU ALEXANDRA a VIII-a TRANDAFIRESCU CLARISA III 

ANTOHE RALUCA a VIII-a TRANDAFIRESCU CLARISA MENTIUNE 

NEDELCU ANDRADA a IX-a BOLAT SELMA II 

ROSU ANA a IX-a SUTU CARMEN II 

LUNGU MADALINA a IX-a DEACU MARIANA II 

PANTELIMON GEORGE a X-a DEACU MARIANA III 

BUTNARIU BIANCA a IX-a STAN CORALIA III 

BERHEC ROMEO a IX-a SUTU CARMEN MENTIUNE 

VARONA AUGUSTIN a IX-a SUTU CARMEN MENTIUNE 

LAZAR RAOUL a IX-a SUTU CARMEN MENTIUNE 

RUSU MARIA a IX-a SUTU CARMEN MENTIUNE 

CHITA CATALIN ADRIAN a X-a DEACU MARIANA MENTIUNE 

DUMITRU DARIA a IX-a SUTU CARMEN MENTIUNE 

CRUŞOVEANU MARIA-ANDREEA a IX-a STAN CORALIA MENTIUNE 

Numele si prenumele  Clasa Profesor  Premii 

SPÂNOCHE COSMINA a XI-a DEACU MARIANA I 

CUCU CRISTINA a XII-a TRANDAFIRESCU CLARISA I 

SASU IULIA DIANA a XI-a DEACU MARIANA II 

CIUREA ANDREEA a XI-a TRANDAFIRESCU CLARISA III 

VIZITIU AURA a XI-a TRANDAFIRESCU CLARISA III 

BONCU SIMONA a XI-a TRANDAFIRESCU CLARISA III 

COJOCARU ANDREEA a XI-a SUTU CARMEN MENTIUNE 

PAVEL GEORGIANA a XII-a TRANDAFIRESCU CLARISA MENTIUNE 

Numele şi prenumele Clasa Profesor Secţiunea Premiul 

MURARIU OLIVIA MARIA a VI-a A TUDORACHE MIHAELA COLAJ I 

PARASCHIV BIANCA a VII-a A TUDORACHE MIHAELA DESEN I 

RUS  MATEI a VI-a A TUDORACHE MIHAELA SCRISOARE II 

ROCA DIANA a VII-a A TUDORACHE MIHAELA ESEU III 

Olimpiada  

LECTURA CA 

ABILITATE DE 

VIATA  
 

Etapa judeteana  

29.02.2017 
 

FELICITĂRI! 

Concursul judetean 

de limba franceza 

(gimnaziu) - 

JEUNES 

FRANCOPHONES 



 

 

CREATII ORIGINALE 
 

Fragment din lucrarea „Sufocare” – Premiul I la Concursul  "Metaforme ale literaturii de 

anticipaţie" - secţiunea Juniori 

"Având ochii închiși, curentul de aer ce o izbi în față când ușa se deschise o luă prin surprindere. Fata 

sări afară prin noua deschizătură și își umplu plămânii până la refuz cu aer rece și curat. Scăpase de moartea 

prin sufocare ca prin minune. 

În momentul în care deschise ochii, Cato nu se simțise mai mică și mai neînsemnată în întreaga sa viață. 

Tavanul noii încăperi era atât de sus încât părea să se atingă cu podeaua. În loc de becurile lunguiețe de 

peste tot, locul era iluminat de un singur bec rotund ce părea să împrăștie lumină fără să emită lumină proprie. 

Sub picioarele ei era pământ la fel ca în locurile unde creșteau rădăcinile pe care le mâncau porcii, dar solul era 

vălurit și se pierdea în distanță. Locul era împrejmuit de un gard de sârmă, însă pereții adevărați erau prea 

departe pentru ca ea să-i poată zări. Iar pe jos în jurul său, într-un mod ordonat și egal erau așezate 

dreptunghiuri reflectorizante ce făceau unghi ascuțit cu suprafața pământului." 

Elev: Cosmina SPÂNOCHE, a XI-a D, prof. coordonator: Mariana DEACU 

 

 

 

CALENDARUL SIMULARII EXAMENELOR NATIONALE 

 

 13 martie 2017 - Limba şi literatura română - proba scrisă (Evaluare Naţională - clasa a VIII-a) 
                                   - Limba şi literatura română - proba scrisă - proba E_a (Bacalaureat) 

 14 martie 2017 - Matematică - proba scrisă (Evaluare Naţională - clasa a VIII-a) 
                                 - Proba obligatorie a profilului (matematică / istorie) - proba scrisă - proba E_c 
   (Bacalaureat) 

 17 martie 2017 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba scrisă - proba E_d  
   (Bacalaureat) 

 31 martie 2017 - Afişarea rezultatelor 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


