COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL”
ONEȘTI

PROMOȚIA 2017-2021

Viitorul aparține celor
care cred în
frumusețea viselor lor.
Eleanor Roosevelt
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Clasa a XII-a A
D I R IGI N T E A N A - M A R I A C HELARU
Cenușă Alexandru-Robert
Chelaru Alexandru
Covaci Bogdan-Alexandru
Dinu Cătălin-Constantin
Dumache Alexandru-Ionuț
Gaman Răzvan-Andrei
Hazaparu Bianca-Mihaela
Lascăr Ciprian-Ștefan
Lăzăroiu Radu-Mihai
Luca Denisa-Andreea
Luca Dragoș-Mihai
Oancea Marcela-Emilia
Popa Greculeac Teodora-Ana

Radu Cosmin
Răileanu Mihai
Rusu Ștefan-Ionuț
Socaciu Emanuel-Leonard
Spoeală Denis-Marian
Stoica Bogdan-Marian
Surdu Dănuț-Alexandru
Teodor Bogdan-Andrei
Tiron andelina-Elena
Ursu Andrei-Ionuț
Vartolomei Alexandru-Ionuț
Vîntură Sebastian

2021 | Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești

Profesorii noștri
Brăescu Virginia-Smărăndița
Casămîndră Vasile
Chelaru Ana-Maria
Cioclu Anina-Ramona
Domunti Lefter-Teli
Florea Daniela
Iliescu Mihaela
Jipa Mioara

Clasa a XII-a A
Lungu Valerian Sorin
Maftei Ana-Maria
Munteanu Iulia
Mihalache Ana-Maria
Oncina Maria-Magdalena
Popescu Gabriela
Pr. Jupenschi Constantin-Cornel

Romandaș Cristina
Rusu Cristina-Daniela
Scripcaru Cristian
Sorta Gheorghe
Taulescu Carmen-Cătălina
Terchescu Gabriela
Vasilache Mihaela-Eugenia
Visciun Claudiu-Aurelian
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2017

Un capitol din viața voastră s-a încheiat aici. Vor fi altele și altele...Important e ca
acest capitol să fie o bază la temelia voastră ca oameni: să-l "recitiți" întotdeauna cu
drag, și să nu uitați că-n adolescență se nasc prieteniile. Mai târziu nu se fac decât
"relații". Aflați la o răspântie, vă doresc să aveți puterea și maturitatea să alegeți
drumul corect, pe care să pășiți cu fruntea sus, cu inima curată și încrederea că există
întotdeauna un mâine mai bun decât azi și de fiecare dintre voi depinde lumina acestui
mâine. Stă-n puterea voastră să faceți ca aceasta să devină cea mai bună dintre
lumile posibile.
Dragi elevi, vă doresc să vă simțiți împliniți prin ceea ce veți face și să nu uitați că
aici există oameni care se vor bucura pentru succesele voastre!
Prof. diriginte Ana-Maria Chelaru

Martie 2020
| Liceul
MarinOnești
Preda
2021 | Colegiul Național
„Grigore
Moisil”
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Clasa a XII-a B
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D i r igint e E l e n a D r e g h i c i
D i r igint e Mi h a e l a - E u g e n i a Vasilache
Andronic Dragoș-Mihai

Martin Emma

Asavei Theodor-Andrei

Michea Adriana - Georgiana

Blănaru Dragoș Radu

Moisă Cezar-Alexandru

Bulagea Andreea

Nicula Mihai Constantin

Buzatu Ana-Alexandra

Palamariuc Ioana

Capmare David

Păruș Cosmin-Adrian

Ciangău Raluca-Elena

Pătatu Tudor George

Cojocaru Răzvan-Teodor

Poiană Denisa-Florina

Dițu Cristiana-Ștefania

Puiu Iuliana-Karina

Dîdă Amalia-Maria

Rotaru Daniel Dumitru

Irimia Vlad-Andrei

Tudose Alida-Iasmina

Lazăr Adeliana-Elena

Vîrlan Alexandru

Lungu Dan-Mihai

Zarzu Victor-Eugen
2021 | Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești

Profesorii noștri
Acsinia Valentina-Anca
Bereczki Mariana
Brescan Mărioara
Buzatu Cristina-Lăcrămioara
Casămîndră Vasile
Chirilă Anca
Codreanu Simona
Dreghici Elena

Clasa a XII-a B
Drug Elena
Enache Irina-Livia
Ficu Emanuela
Hanganu Loredana
Iliescu Mihaela
Pr. Jupenschi Constantin-Cornel
Lungu Valerian-Sorin
Mandel Elena-Florina

Melinte Elena-Carmen
Mihăilă Aurel-Adrian
Popescu Gabriela
Romandaș Cristina
Scripcaru Cristian
Stanciu Maria
Taulescu Carmen-Cătălina
Vasilache Mihaela-Eugenia
Visciun Claudiu-Aurelian
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Dragii mei,
Vă scriu cu emoție și încrederea că sunteți pregătiți pentru examene, pentru iubire, pentru
viață. Sunteți o clasă cum mulți doar ar visa să o aibă atât ca profesor, cât și ca diriginte,
sunteți buni, frumoși, inteligenți.
Îmi doresc și vă doresc din suflet să fiți puternici în lumea dezlănțuită, să înfruntați cu curaj
furtunile vieții și să arătați lumii că sunteți construiți pentru a fi cei mai buni. Am încredere în voi
și știu că veți reuși în tot ceea ce v-ați propus, pentru că aveți curaj și știți să discerneți între
frumos și mai puțin frumos și că pentru mine sunteți și veți rămâne "speciali".
Nu uitați că „acolo unde se închide o ușă, se deschide o fereastră”.
Drumul pe care porniți să fie lin, plin de culoare, bucurii și vise împlinite. Să aveți iubire,
speranță și curaj pentru a trăi tot ceea ce vă doriți.
Să fiți mereu fericiți!
Cu drag, profesor diriginte Dreghici Elena

Martie 2020
| Liceul
MarinOnești
Preda
2021 | Colegiul Național
„Grigore
Moisil”

DRAGI ABSOLVENTI,
Luați cu voi amintirile: o voce, un cȃ n tec, niște versuri, un gȃ n d, chioșcul din incinta liceuleui și pauzele
mult prea scurte, zȃ m betele profesorilor cȃ n d vă lăudau sau încruntarea cȃ n d mai voit sau nu, îi supărați.
În fața voastră aveți toate visele și dorințele pe care vi le puteți imagina. Ceea ce vă rămȃ n e să realizați
este să vă descoperiți forță interioară pentru a reuși în tot ceea ce vă propuneți.
Clasa a XII a B reprezintă pentru mine o BUCURIE! Anii de școală pe care i-am petrecut împreună sunt o
amintire de neuitat. Mă rog Bunului Dumnezeu să vă călăuzească pașii spre lumină. Când vă veți simți
singuri și dezamăgiți de situații sau de cei din jur, priviți o clipă spre CER….de acolo vin toate darurile și
împlinirea.
DRAGILOR, să nu uitați, fiecare dintre voi este special și unic! Vă doresc să vă găsiți locul și rostul în
lumea aceasta, să vă bucurați unii de alții, să fiți înțelepți, ambițioși, curajoși, fericiți…să găsiți putere în
voi să zâmbiți, să visați, să iertați, să iubiți… !!! Mulțumesc pentru momente frumoase, seriozitate și
colaborare, XII B.
Prof.:Mihaela-Eugenia Vasilache
Martie 2020
| Liceul
MarinOnești
Preda
2021 | Colegiul Național
„Grigore
Moisil”

S

Clasa a XII-a C

AL
E
C
I
L
:
Nivel
ICĂ
T
E
R
TEO
:
ă
r
e
i
Fil
EAL
R
RII
:
l
U
i
T
f
A
o
r
P
LE N
A
E
Ț
IIN
T
Ș
:
e
zar
i
l
a
i
c
pe

D i r igint e A n i c uța N i c a - Șe r b a n
Albert Bianca-Roberta

Iosub Delia- Elena

Andronic Denisa-Elena

Lupică Oriana-Maria

Astefanei Denisa-Ioana

Martin Andrei

Bardan Bianca-Ariana

Onel Cosmina Nicoleta

Berilă Andreea Diana

Păduraru Diana Mihaela

Bontaș Teodora-Elena

Palade Alexandru- George

Busuioc Andrei- Nicolaie

Panciu Raluca Elena

Căruț Sergiu

Panțîru Bianca Elena

Cimpu Vasilica Renata

Șerbu Sandra Mihaela

Constandis Bogdan-Ștefan

Spiridon Octavian Marius

Cristian Andreea

Stoica Iuliana Elena

Cucoș Veronica

Țarălungă Luiza-Ioana

Floroiu Ioana -Raluca

Treja Diana-Raluca
2021 | Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești

Profesorii noștri
Bereczki Mariana
Casămândră Vasile
Chelaru Ana - Maria
Dreghici Elena
Drug Elena
Enache Irina - Livia
Grozavu Daniel

Clasa a XII-a C
Hanganu Loredana
Pr. Jupenschi Constantin - Cornel
Lungu Valerian - Sorin
Mandel Elena - Florina
Nica - Șerban Anicuța

Romandaș Cristina
Rusu Cristina - Daniela
Sîrbu Iustina
Taulescu Carmen - Cătălina
Vasilache Mihaela - Eugenia
Visciun Claudiu - Aurelian

Oncica Maria - Magdalena
Popescu Gabriela
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Combinație complexă

Elev sfera de ionizare

sfera de coodinor

profesor

Viața de licean e un „arc voltaic”, o „curbă a lui Gauss”, un cântec, o „carte” ....
În această perioadă, liceanul își permite să fie surd la „rugăminți”, dar foarte „atent” la
„porunci”.
Așadar, atenție!
Viața e o aventură, îndrăznește!
Viața e viață, luptă pentru ea!
Ați avut parte de o perioadă grea, dar „vremurile grele” creează „oameni” puternici”,
„oamenii puternici” creează „vremuri ușoare”.
Vremurile.... ușoare creează oameni slabi. Oamenii slabi creează vremuri grele .... În acest
timp, am căutat să vă arăt „valorile morale” cu majuscule sau colorate: adevăr, bine,
dreptate, conștiință, iubire .....
Nu uitați: "O lumânare (C20H42=eicosan) poate face oricând ceea ce nu poate face
soarele niciodată - să lumineze în întuneric".
Drum luminos și lin!
Diriginte, Nica-Șerban Anicuța
La revedere, 2031!
Martie 2020
| Liceul
MarinOnești
Preda
2021 | Colegiul Național
„Grigore
Moisil”
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D i r igint e G a b ri e l a T e r c h e s c u
Apostu Tiberiu-Andrei

Ghineț Solomon-George

Artan Ioana

Laslău Alexandra-Teodora

Bîndar Ștefan

Mioc Tudor-Petre

Burlacu-Raduly Cosmina-Bianca

Mureșan Dan-Andrei

Călin Cristian-Theodor

Nistor Maria-Alexandra

Carol Tania-Elena

Oniga Alexia-Beatrice

Chiosa George-David

Păduraru Andra-Maria

Ciocănel Mihai

Păduraru Cezar-Ștefan

Doru Eliza-Bianca

Panait Radu-Petru

Drăgan Natalia

Piștoiu Alina-Mihaela

Dragomirescu Robert

Rusu Costina

Ferenț Rareș-Andrei

Scutaru Ancuța

Forcoș Mihaela-Raluca

Vrabie Andreea
2021 | Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești

Profesorii noștri
Buzatu Cristina-Lăcrămioara

Clasa a XII-a D

Casămîndră Vasile

Romandaș Cristina
Rusu Cristina-Daniela

Constantin Adriana

Pr. Jupenschi Constantin-Cornel

Scripcaru Cristian

Dreghici Elena

Lungu Cristina-Elena

Stanciu Maria

Dumache Mihail

Lungu Valerian Sorin

Taulescu Carmen - Cătălina

Florea Daniela

Melinte Elena-Carmen

Terchescu Gabriela

Iliescu Mihaela

Mihalache Ana-Maria

Vasilache Mihaela - Eugenia

Nădejde Delia-Mihaela
Oncica Maria-Magdalena
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Dragi absolvenți, suntem împreună acum când emoția primului răspuns s-a stins de mult,
ecourile produse de vibrația sufletului vostru la fiecare satisfacție sau eșec s-au topit, iar voi
împărțiți ultimul zâmbet de adolescent.
Adolescența și-a împărțit generoasă clipele de-a lungul celor patru ani și iată-vă ajunși
la despărțire, cu emoția și nostalgia sa firească. Anii de liceu caracterizați prin înflăcărare au fost
frumoși și bogați. Pe băncile acestui colegiu au luat naștere visele noastre. Școala v-a arătat că
secretul marilor reușite este munca perseverentă. Acum este momentul când cele acumulate pe
băncile școlii vor fi puse în practică și vor legitima valoarea câștigată în timpul petrecut împreună.
Vă mulțumesc pentru sentimentele pe care m-ați făcut să le trăiesc în acești patru ani și
vă doresc să aveți o viață plină de reușite, în care planurile voastre să devină realitate, iar
greutățile să nu vă “stingă” gingășia și frumusețea sufletească pe care eu am regăsit-o la voi!
În final, îndrăznesc să vă dau două sfaturi. Primul este legat de împărțirea timpului. Se
poate spune că timpul este bunul nostru cel mai de preț. Așa că, aveți grijă cui vă împărțiți timpul. Al
doilea sfat este sub forma unui citat: “Succesul înseamnă să fii în stare să mergi din eșec în eșec
fără să îți pierzi entuziasmul”.
Felicitări și să vă meargă bine, oricând și oriunde. Să nu uitați că: educația este cea mai
puternică armă, iar viitorul aparține acelora care cred în frumusețea viselor lor!
Diriginte, Prof. Gabriela Terchescu

Martie 2020
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MarinOnești
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D i r igint e C l a ud i u - A u r e l i a n V isciun

Andrei Elena-Cristina
Andreuță Andreea-Denisa
Aron Teodora-Andreea
Benedic Ana Maria
Blănaru Alexandra
Bogdănescu Vlad-Alexandru
Borza Daria-Teodora
Chinzăruc Sabina-Andreea
Ciucur Ștefan-Alin
Doliș Anda-Gabriela
Dumitrache Iustina
El-Khatib Samira

Every end is a new
beginning

Fonoca Laura-Paula
Gabor Alexandra-Gabriela
Geaboc Daria-Elena
Ghionoiu Teodora-Cătălina
Ghuircă Laura-Rebeca

Jilcu Bogdan-Cristian
Jircovici Alexandra-Ioana
Lupu Bogdan-Marian
Minuț Sergiu-Evanghelos
Mîșu Alexandra-Georgiana
Neagu Oana-Maria
Negru Miruna-Eliza
Olteanu Petre-Tudor
Pîrjol Octavian-Ionuț
Pîrvu George
Pîrvu Vlad-Ionuț
Sătulu George-Matei
Șuteu Anca-Gabriela
Tălmaciu Mălina
Tărcuță Iulia-Florina
Toma Alexandru-Viorel
Volmer Ecaterina
2021 | Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești

Profesorii noștri
Brăescu Virginia-Smărăndița

Clasa a XII-a E

Neagoe Liviu

Buzatu Cristina-Lăcrămioara

Popescu Gabriela

Casămândra Vasile

Sorta Gheorghe

Chelaru Ana-Maria
Jipa Mioara
Pr. Jupenschi Constantin

Lungu Cristina-Elena
Lungu Valerian-Sorin
Matei Cristina
Mihalache Ana-Maria

Taulescu Carmen - Cătălina
Vasilache Mihaela-Eugenia
Vișciun Claudiu-Aurelian

Mihăila Aurel-Adrian
Nădejde Delia-Mihaela
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Dragi elevi, ai clasei a XII-a E, vă scriu aceste rânduri la ceas de sărbătoare.
Mă bucur pentru succesul vostru, acela de a finaliza cursurile Colegiului Național „Grigore Moisil”
Onești, care vă face onoarea de a intra într-o mare și frumoasă familie, în care am pășit și eu în vara
anului 1994, cea a absolvenților moisiliști.
Știu că nu a fost ușor, dar nici greu pentru mulți dintre voi, că ați depus eforturi mai mari sau mai
mici, că v-ați implicat mai mult sau mai puțin, și enumerarea ar putea continua, însă anii au trecut și
am ajuns la un moment aniversar.
Ați reușit, și nu vă felicit pentru aceasta, ceea ce nici un membru al familiei moisiliștilor n-a putut s-o
facă, și anume să termine liceul cu o prezență fizică în băncile școlii atât de mică, (nici nu are rost să
mai număr zilele petrecute online în clasele a XI-a și a XII-a), dar sunt sigur că rezultatele dorite se vor
ridica la nivelul muncii și așteptărilor voastre, reușind astfel să ajungeți cât mai sus în viață, acolo
unde vă este locul.
Nu uitați că Istoria v-a învățat, că „bastonul de mareșal se află în ranița fiecărui soldat”, că „este
mai important să faci istorie, decât să o scrii”, că „cel care nu încearcă să fie mai bun pe zi ce trece,
încetează să mai fie bun”, și de ce nu „istoria este cea mai frumoasă poveste spusă vreodată, dacă
este prezentată de mine”.
În final, vă doresc tot binele din lume, multă sănătate, putere să treceți peste toate obstacolele
vieții, realizări profesionale și familiale, și nu uitați că „domnul diriginte are întotdeauna
dreptate”. Numărătoarea inversă a început. (The Final Countdown)
Succes!
Prof. Visciun Claudiu-Aurelian
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I'm done. Goodbye.

Clasa a XII-a F
D i r igint e S m ă ră n d i ța - V i r g i nia Brăescu
Ardeleanu Ana-Maria
Avarvarei Elena-Alexandra
Bădan Ana-Maria
Bran Mihail
Bunghez Alice-alexandra
Cojocea Viorel
Coman Elena Denisa
Constăndoiu Elena-Antonia
Cucer Antonio-Alexandru
Dabija Andrei-Laurențiu
Dinu Vlad
Doagă Geanina-Georgiana
Doagă Tiberiu
Dovleag Antonia
Finaru Teodora
Grăjdeanu Larisa-Nicoleta
Gruia Georgiana

Lichi Maria-Camelia
Lucaci Felix-Leonard
Lupașcu Elisabeta-Maria
Mircioiu Ana-Maria
Mitrea George Emanuel
Mustata Rares
Olteanu Mălina-Delia
Petcu Andreea-Lavinia
Petrișor Iulia- Ștefania
Postolache Maria-Cristina
Răcăuțanu Georgiana
Sterpu Florian
Strechie Delia-Elena
Ungureanu Teodora-Roclin
Ursachi Dorinel
Vitan Augustin-Daniel
2021 | Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești

Profesorii noștri
Acsinia Anca-Valentina
Anghel Elena-Gabriela
Brăescu Virginia – Smărăndița
Buzatu Cristina-Lacramioara
Casămândră Vasile
Chelaru Ana-Maria
Chetreanu Ionuț
Constantin Adriana
Costraș Diana –Ioana
Pr. Cristea Ionuț-Adrian

Clasa a XII-a F
Dreghici Elena
Drug Elena
Dumache Mihail
Enache Irina-Livia
Florea Daniela
Gîrmacea Gabriela
Grozavu Daniel
Pr. Grozescu Andrei
Lungu Valerian-Sorin
Matei Cristina

Neagoe Liviu
Oncica Maria-Magdalena
Popesu Gabriela
Romandaș Cristina
Rusu Cristina
Sîrbu Iustina
Taulescu Carmen
Tiliță Ana-Maria
Turcu Elena
Vasilache Mihaela-Eugenia
Visciun Claudiu-Aurelian
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“Un întreg este ceva care are început, mijloc și sfârșit.” - Aristotel
Experiența trăită în cei patru ani de liceu se încheie și devine astfel întreagă pentru noi toți: elevi,
profesori, părinți.
Astăzi TIMPUL se oprește parcă în loc și (re)descoperim că știm și putem să ne relaxăm, să
contemplăm și să ne bucuram și altfel de rezultatele muncii, de viață, de familie și prieteni, de tot ce
iubim, este frumos și ne face bine, într-un ritm în acord cu noi înșine.
ACUM, în prezent, vă propun să vă imaginați cum vă reconectați la spiritul copilăriei, când timpul nu
se grăbea cu voi și gesturile mici aveau mare însemnătate, când părinții voștri erau alături de voi și
aveau timp să vă vadă crescând, iar voi vă bucurați să mergeți în fiecare zi la școală.
ACUM, în prezent, eu vă scriu că meritați să fiți iubiți și am încredere în voi toți că o să reușiți în viață
așa cum vă doriți să fiți, doar STAREA DE A FI o parte dintr-un CERC perfect, care nu are nici început,
nici mijloc, nici sfârșit.
Drum bun pe mai departe, dragii mei, să creșteți și să deveniți întregi ca "oamenii mari" și împliniți,
precum copiii fericiți!
Vă îmbrățișez cu drag,
Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu
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Clasa a XII-a G
D i r igint e Ma g d a l e n a V e l i c u
Anton Denisa-Ilinca
Bătrînu Iulia
Bogdăneanu Ana-Maria
Bontaș Sandra- Elena
Bordianu Giorgiana
Bratu Malina Andreea
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Gondos Stefan
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Profesorii noștri
Casămîndră Vasile
Dreghici Elena
Ficu Emanuela
Hanganu Loredana
Lungu Cristina Elena
Lungu Valerian Sorin
Matei Cristina
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Dragi absolventi ai clasei a XII-a G,
Iată că nisipul din clepsidra celor 4 ani de liceu s-a scurs ca vântul și ca gândul – au fost anii
întrebărilor, emoțiilor, descoperirii de sine și mai ales ani de-a lungul cărora ați crescut, v-ați maturizat,
ați învățat și am învățat unii de la alții. Acum, cu emoție în suflet, priviți încrezători spre noi orizonturi,
spre “lumea mare” care vă așteaptă cu noi provocări, cu suișuri și coborâșuri, cu bucurii și tristeți
deopotrivă, care vă vor face să înțelegeți că viața trebuie înțeleasă privind înapoi și învățând din
greșeli, însă trebuie trăită mereu doar privind înainte, cu încredere și optimism.
Ce înseamnă a reuși în viață? Trăim într-o societate competitivă, bazată tot mai mult pe materialism,
pe concurență și ierarhii, de aceea răspunsul la această întrebare este tot mai mult legat de ideea de a
deveni oameni de succes cu orice preț, uitând adesea că “a fi” este mai important decât “a avea”, ca a fi
fericit și împlinit sufletește ar trebui să fie destinația călătoriei care se cheamă “viață”. A reuși acest
lucru înseamnă să fii un om de valoare a cărui absență va fi mereu simțită, atât în familie cât și la locul
de muncă, înseamnă un om care nu va putea niciodată să întâlnească altă persoană fără să o facă mai
bună, un om stimat, prețuit, respectat și iubit de cei din jur. Acesta este secretul și rețeta succesului în
viață și vă doresc tuturor să o descoperiți!
Therefore......”May you have the strength of eagles, wings, the faith and courage to fly to new
heights and the wisdom of the Universe to carry you there.” (Indian blessing)

Prof. diriginte
Magdalena-Maria Velicu
Martie 2020
| Liceul
MarinOnești
Preda
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„Grigore
Moisil”

Pentru toată munca grea,

FELICITĂRI
PROMOȚIEI 2021!
Au fost patru ani minunați.

Martie 2020
| Liceul
MarinOnești
Preda
2021 | Colegiul Național
„Grigore
Moisil”

Gândurile profesorilor voștri
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Dragi absolvenți ai promoției 2021,

Drumurile voastre s-au întâlnit atunci când fiecare dintre voi avea nevoie să se construiască,
să învețe puterea visului frumos, să caute răspunsuri la întrebări nerostite, să adune și apoi să
risipească clipe frumoase... Toate ca apoi să înțeleagă farmecul acestor ani minunați din liceu,
făcuți pentru ca fiecare să își pregătească aripile pentru zborul maturității.
Școala moisilistă este locul pregătirii de performanță pentru voi, elevii cu aptitudini deosebite în
domeniul științific, cultural-artistic, tehnico-aplicațiv, civic, sportiv, interdisciplinar.
Excelența în domeniul educativ este o realitate, o constantă a învățământului moisilist care își
confirmă mereu valoarea.
V-au adus împreună entuziasmul tinereții fără bătrânețe și dorința de a învăța pentru devenirea
voastră. Vă leagă amintiri frumoase ale unor momente care vor rămâne unice în viața voastră.
Vă doresc să arătați mereu că sunteți construiți pentru a fi cei mai buni și să alegeți mereu calea
care să vă ducă spre o viață frumoasă și demnă!
„Cu ei se petrece ceva: O Viață Om”
(Marin Sorescu)
Cu aleasă prețuire,
prof. Enache Irina-Livia
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Dragi absolvenți ai generației 2021,
luați cu voi amintirile: o voce, un cȃntec, niște versuri...
prof. Vasilache Mihaela-Eugenia

OAMENI

“Oameni, oameni, semanați...
Cu iubire, câmpia din voi...
Oameni, oameni, minunați...
Treziți munții, bătrâni de ploi...
Oameni, oameni, învățați...
De la păsări, curajul în zbor...
Oameni, oameni, oameni, căutați...
Foc de soare, strălucitor.
Fir de aur, se înalța, către soare mereu,
Fir de aur, vis de aur,
Cântul vostru și al meu...
Oameni, oameni, semanați...
Cu iubire, cărările...”
(Muzica:Marius Teicu, versuri:Ovidiu Dumitru)
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Dragi absolvenți ai generației 2021,

Ați fost o generație plăcută, interesată, caldă și inimoasă. Ați fost prieteni, uneori activi, alteori plictisiți,
uneori plini de speranțe, alteori dezamăgiți.
Am adunat multe amintiri împreună și am construit o parte din viață, dar ceea ce trebuie cu adevărat să
conștientizați este acest moment prezent, acest prag ce marchează trecerea ireversibilă către maturitate, perioada
în care începeți să vă asumați responsabilitatea pentru propria voastră viață. De acum trebuie să decideți ce este
important pentru voi, ce facultate doriți să urmați, ce meserie să îmbrățișați, alături de cine să vă construiți o
familie.
În acești ani de liceu am încercat să vă ajut să vă cunoașteți, să vă descoperiți, să prețuiți prieteniile, să iubiți
cuvântul și cărțile, să vă formați ca niște personalități puternice, capabile să înfrunte viața adevărată.
Gaudeamus igitur! Să nu uitați să vă bucurați în viață! Să nu uitați să fiți bucurie, bucuria noastră, a
profesorilor, și bucuria părinților! Mult succes in viitor!
Prof. Matei Cristina
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Când ați început clasa a-IX-a, în toamna lui 2017, nimeni nu ar fi bănuit ce dramatic se va fi schimbat omenirea
patru ani mai târziu, când voi veți fi încheiat liceul. Terminând cursurile colegiului, ați avut și am avut
posibilitatea să ne cunoaștem, noi ca profesori pe voi ca elevi și voi, ca elevi pe noi, ca profesori, într-un concept
matematic denumit izomorfism biunivoc, atât de greu înțeles de oameni, dar atât de apreciat. Să nu credeți că a fost
ușor pentru elevi de asemenea și pentru profesori, dar această greutate nu trebuie înțeleasă ca o povară pe care o
ducem, pentru că nu este. Dacă treci peste greutățile zilnice, tracasările, nervii, supărările, întristările, nervozitățile
și toate acele anti-sentimente inerente într-un sistem care funcționează cumva coercitiv, vrei nu vrei, rămâi cu
esența, cu distilatul unui parfum extrem de scump: copilăria ta care s-a încheiat! Ați avut noroc și de o dirigintă
extraordinară care v-a iubit ca nimeni alta pe toți, fără deosebire. Profesorii pe care i-ați avut la clasă v-au iubit și
eil a fel de mult și au dat drumul încă unei generații de elevi, așa cum se face de șase mii de ani încoace. Într-adevăr
este greu de admis dar, după ce ați fost închiși în casă, siliți să învățați ca niște roboți, privați de cursurile festive,
lipsiți de celebra defilare a absolvenților și de banchet, forțați să dați un bacalaureat atipic, ați devenit un
experiment social. Poate vom avea o mică defilare a absolvenților și vom fi oarecum mulțumiți de această bucurie
socială. Ce să mai vorbim, sunteți a doua generație de sacrificiu! Felicitări, deci vă urăm bun venit ca adulți în
lumea reală! Pentru că, poate nu ne credeți acum pe cuvânt, dar așa arată ea.
Domunti Lefter-Teli 21.05.2021
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Ce ar putea spune Socrate tinerilor de astăzi?

Umbla Socrate în blugi? Existau blugi pe vremea lui Socrate? Ce credeau grecii despre fericire? La ce ne
ajută filosofia? Probabil că la ultima înrebare, după finalul cursului de filosofie, elevii ar putea să-și ofere un
răspuns... Însă în filosofie importante nu sunt doar răspunsurile, ci a pune înrebarea potrivită. Așadar, ce ar
putea spune Socrate tinerilor de astăzi?
A vorbi pe limba adolescenților nu este despre a trece materia de la profesor la elev în goana dictată de
tirania notelor. A vorbi pe limba adolescenților înseamnă a picura în inteligența și sensibilitatea lor, printre
formule și teme de referate, întrebări despre sensul vieții. A le hrăni curiozitatea, a le întreține pasiunea, a le
menține viu focul cunoașterii.
A fi profesor de filosofie este o continuă provocare. Cei care termină acum clasa a XII-a sunt generația care a
trecut prin pandemie, generația care și-a ținut emoțiile în fața ecranelor și acum vrea să le deverseze în
lume, generația care trăiește mai intens pentru că vrea totul și vrea acum! Eliberați-vă de inhibiții, împliniți-vă
visele, urmați-vă destinele, iubiți fără măsură, fiți buni și drepți cu ceilalți și sinceri cu voi înșivă! A fost o
plăcere și o onoare să vă fiu profesor.
Cu drag, profesorul vostru de filosofie,
Liviu Neagoe

P. S. Socrate în blugi, Laurențiu Staicu, Ed. Trei, 2020, este o carte cu care obișnuiam să vin la ore.
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Gânduri de rămas bun
Un important capitol al vieții se încheie. Oficial, pot spune că odată cu absolvirea liceului se va încheia și perioada în care încă vă
bucurați de beneficiile aduse de calitatea de a fi “copil”.
Ca mulți alți elevi aflați în ultimul an de liceu, timpul vostru este plin cu pregătirea pentru examene. Timpul este cuvântul cheie al acestei
perioade dinaintea examenelor. Mulți elevi nu pot să organizeze eficient timpul, fapt pentru care stresul se instalează și astfel începeți să
uitați de lucrurile care există pe lângă examene.
Pregătind acest articol am rememorat perioada celor patru ani petrecuți la liceu, locul din care abia așteptam să „evadez” și eu. M-am
gândit la prietenii pe care i-am întâlnit la liceu (prieteni de o viață), la emoțiile trăite
, la întâmplările amuzante și râsetele noastre
zgomotoase din timpul orelor
, la nota mică luată în clasa a XI-a la teza de chimie, la celebrul "Hai să plecăm!", drumul cu mașina
cu primul coleg șofer începător, merele savurate în timpul orelor de română, sâmbetele în care alături de colegi participam la curățenia
clasei, la pick-ul la care ascultam muzică, la primul majorat, la speranțe și încercări, succese dar și ratări, la munca depusă și .......
Anii de liceu o amintire caldă, ani de care sunt mândră, ani în care am avut parte de persoane remarcabile pe care le port în inimă și în
amintiri.
Dragii mei sper că anii petrecuți de voi în liceu să vă fi oferit mult mai multe astfel de amintiri pe care să le păstrați adânc în inima
voastră.
„Anii care trec nu mai pot să revină
Anii cei mai buni sunt cei care o să vină!”
prof. Cristina-Lăcrămioara Buzatu
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Dragi elevi din clasa a XII-a A, sunteți la finalul unei călătorii și începutul unei noi
aventuri. Să fiți călăuziți în viată de cele trei valori absolute, fundamentale ale omului
Adevărul, Binele și Frumosul!
"Singurul mod de a realiza lucruri minunate e să iubești ceea ce faci.” — Steve Jobs
prof. Mihalache Ana-Maria

Pentru elevii mei din XII B
Felicitări pentru ceea ce ati realizat în acești patru ani de liceu! Vă apreciez pentru frumusețea și
inteligența voastră, pentru bunul-simț și dorința de a performa. Vă doresc să fiți sănătoși, să visați
frumos și să vă împlinți visurile! Să aveți o viață frumoasă, presărată cu realizări pe toate planurile
și să amintiți mereu, cu drag, de anii petrecuți la Moisil.
prof. Acsinia Anca-Valentina
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To my dearest students ever, 12 B & 12 C!
I am so happy if I could impact your mind, if I could guide you throughout the mystery of the English
language, if I could contribute to your intellectual, moral and professional training and if I could add a
brick to your character development.
Now, having said that, it is really emotional. Yes, it is, as you are the ones with whom I’ve shared most of
my time, isn’t it? I would like to think that my farewell message has been drafted to help me convey all
my good wishes to you. Trust me, this is not a convenient goodbye to you all, it really is something true
and thorough, something that should motivate you to be the best and to do your best on the way to
future endeavors.
12 B English Intensive! The next few lines are addressed to you! You’ve been so peaceful, so obedient, so
hardworking, so wise and so serious that I may not teach any other students like you in the near future!
I am so sure that your future will be bright and I look forward to hearing about your academic
excellence. Never forget the passion and commitment you have given to learning and studying for the
English language! Thank you for having shown remarkable performance and achievements all along the
4 years and thank you all for making me proud, for being so lucky to have been your teacher!
Wishing you all the very best in life,
Your (teasing) English teacher,
Mariana Bereczki
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Dragi absolvenți ai Colegiului Național ce poartă numele lui Grigore Moisil, unul dintre cei mai de
seamă matematicieni români ai secolului al XX-lea
Matematica nu este o sumă de formule, ci un exercițiu logic necesar oricui și în orice situație în care
decizii sau acțiuni trebuie trecute prin filtrul minții ordonate și antrenate de exercițiul matematic obținut
prin educația generală.
Mult succes!
prof. Mărioara Brescan

O viață plină de împliniri și realizări! Să lăsați mintea și inima să vă facă viața frumoasă și să
dați aripi viselor. Și să nu uităm că putem să ne îndeplinim dorințele prin muncă, curaj și perseverență.
Felicitări pentru absolvire!
Prof. de chimie, Gabriela Terchescu
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Fiecare sfârșit de an școlar vine cu emoțiile aferente absolvirii ciclului liceal, resimțite de către elevi, dar și de părinți, și profesori deopotrivă. Cu acest
prilej, viitorii absolvenți sunt prinși în vâltoarea timpului care pare din ce în ce mai necruțător, despărțindu-i de cei cărora le-au spus „colegi”,
„prieteni”, de cei care au contribuit la formarea lor intelectuală, domnii și doamnele profesoare. Fie că sunt sau nu pregătiți a face față emoțional
despărțirii de anii de liceu, elevii actualei promoții de absolvenți vor începe o nouă etapă a vieții lor care va concura prin complexitatea sa frumusețea
celor patru ani care sunt pe cale să se încheie. Prieteniile legate în acest răstimp sunt puse la încercare, dar cele care trec testul timpului vor dovedi că
sunt veritabile și trebuie prețuite cu atât mai mult, ca o valoare în sine.
În calitate de profesoară de Limba și literaura română, am avut șansa de a petrece multe ore pe săptămână cu elevii mei, cu toate că la actuala
generație, dorința de a-mi întemeia o familie m-a smuls pentru un an din viața lor de liceeni. În ciuda acestei pauze, consider că am reușit să recuperez le
temps perdu și să leg o relație deosebită cu promoția 2017-2021, pe care o consider apropiată sufletului meu, în special clasele a XII-a B și C, pe care leam ghidat pe drumul atât de luminos al literaturii. Îndrăzneți, perseverenți, cu mult bun simț și respect față de colegi și profesori, elevii celor două clase
vor rămâne în amintirea mea prin tinerețea lor generatoare de energie, prin jovialitatea lor contagioasă, dar și prin ambiția pusă în drumul spre
cunoaștere. Disciplina pe care o predau, prin specificul ei, îmi permite să cunosc într-o mai mică sau mai mare măsură personalitatea, modul de gândire,
valorile după care elevii se ghidează sau pe care și le formează în perioada adolescenței. De aceea, festivitatea de absolvire înseamnă și pentru mine un
moment dulce-amărui: culeg roadele muncii depuse în cei patru ani, dar resimt regretul despărțirii de niște oameni ajunși la un stadiu de gândire critică
profundă, de la care și eu ca profesor am de învățat! Dar poate că în asta constă frumusețea meseriei de dascăl, de a se identifica într-un mitologic Sisif
care trudește necontenit în pregătirea elevilor și când rezultatele muncii sunt pe măsură, este nevoit să reia ciclul alături de boboci.
Dragi absolvenți de Moisil, poate că operele literare pe care le-ați citit în decursul liceului nu au fost pe placul tuturor, dar nu uitați că fiecare text pe
care l-am analizat împreună reprezintă o cale spre descoperirea valorilor general-umane după care fiecare dintre voi trebuie să vă ghidați: Binele,
Adevărul, Frumosul, Libertatea, Dreptatea, Prietenia, Familia, Iubirea sunt doar câteva din principiile care ar trebui să vă îndrume pașii pe care îi faceți
în viață. Am încredere că fiecare oră de limba română va constitui o piatră la temelia devenirii voastre!

Elena Florina Mandel
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Dragii mei elevi,
Păstrați-vă visurile vii. Înțelegeți că pentru a realiza ceva trebuie să ai credință și
încredere în tine, viziune, determinare și dăruire. Toate lucrurile sunt posibile pentru cei
care cred.
Succes în tot ceea ce v-a pregătit viitorul!
prof. Dreghici Elena

Rămas bun, dragi absolvenți! O noua generație se deschide spre orizonturi
noi de cunoaștere și înțelegere! Înțelegerea ca amintirile, oamenii și trăirile
moisiliste sunt și vor rămâne parte din puterea de împlinire a acesteia! Iar
reușita voastră va fi și a noastră, întru nestăvilita devenire!
prof. Hanganu Loredana
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Elevilor din clasa a XII-a E
Dragilor, să nu uitați, fiecare dintre voi este special și unic, în univers! Vă doresc să vă găsiți
locul și rostul în lumea aceasta, să vă bucurați unii de alții, să fiți înțelepți, ambițioși, curajoși,
fericiți…să găsiți putere în voi să zâmbiți, să visați, să iertați, să iubiți… !!! Mulțumesc
pentru momente frumoase, seriozitate și colaborare!
„ În mare parte, succesul stă în voința de a învinge.”
prof. Mihalache Ana-Maria

Pentru elevii mei din XII F
Felicitări pentru ceea ce ati realizat în acești patru ani de liceu! Vă doresc să fiți
sănătoși, să visați frumos și să vă împlinți visurile! Să aveți o viață frumoasă, presărată
cu realizări pe toate planurile și să amintiți mereu, cu drag , de anii petrecuți la Moisil.
prof. Acsinia Anca-Valentina
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Elevilor din clasa a XII-a D
Vă așteaptă lucruri mari. Faceți-le! Dar nu uitați să vă bucurați de cele mici. Veți fi fericiți nu
înmulțindu-vă averile, ci împuținându-vă dorințele. Nimic nu se compară cu soarele care răsare, cu
primul măr care s-a copt… Te întorci dintr-o călătorie. Aprinzi lumina, la robinet curge apă caldă,
găsești mâncare, cineva se bucură că te-ai întors. Ești acasă. Fericirea e totdeauna prin preajmă.
,,Cel mai important lucru e să vrei ceea ce poți.” — Andre Maurois
prof. Mihalache Ana-Maria
Dragi absolvenți, să nu uitați că fiecare dintre voi este special și unic în Univers! Fiți încrezători în
forțele proprii, sinceri, iubitori, curajoși, munciți cu plăcere și perseverență pentru a vă construi un
viitor frumos!
Vă doresc mult succes și vă felicit pentru realizările voastre!
Vă mulțumesc pentru bucuria de a călători în jurul lumii, alături de voi, în acești patru ani de liceu!
Prof. Maria-Magdalena Oncica
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Dragi absolvenți din clasa a XII-a G,
V-am cunoscut atunci când fiecare dintre voi avea nevoie să se construiască, să învețe puterea visului frumos,
să caute răspunsuri la întrebări nerostite, să adune și apoi să risipească clipe, săptămâni, ani… Toate pentru
ca apoi să trăiască și să înteleagă farmecul anilor minunați de liceu, să învățați zborul maturității. Vă leagă
amintiri frumoase ale unor momente care vor rămane unice în viața voastră. V-ați format frumos și iată-vă
astăzi absolvenți. Sunt mândră de voi! Sunt onorată că v-am avut elevi, veți rămane pentru mine o generație
specială! Vă doresc să fiți puternici în lumea dezlănțuită, să înfruntați cu mult curaj furtunile și să arătați
lumii că sunteți construiți pentru a fi cei mai buni. Am încredere în voi și știu că veți reuși în viață. Vă doresc
să ajungeți la vârsta adevăratei frumuseți și înțelepciuni și vă doresc ceva mai mult, pentru țara această: să
fiți voi vremea frumoasă!
„Fă azi ce alții nu fac ca să trăiești mâine cum alții nu pot.” — Zig Ziglar
Cu mult drag!
prof. Mihalache Ana-Maria
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Zorii lui Cireșar în 2021 ne arată o altă serie de absolvenți. Frumoși , maturizați, încrezători, au fost vitregiți de
prezenta fizică în Amfiteatru în doi ani școlari. Au trecut peste dezavantajele școlii online și acum zâmbesc cu
speranță către viața de student. Până acolo au de trecut pragul Examenului de Maturitate. Sunt sigur că vor trece
cu rezultate frumoase peste Bacalaureat pentru că am presărat în ei seriozitate, dăruire, pasiune și chiar
înțelepciune. O promoție în care cred, cu care am comunicat excelent, cu care am obținut performanțe, tineri
cărora le-am stimulat sensibilitatea, ambiția și altruismul. Tineri care au învățat să creadă în forțele lor, în vise, în
prietenie, își pregătesc zborul spre Viață.
Zbor lin promoției 2017-2021!
Prof. Mihăilă Aurel-Adrian

Elevilor din clasele 12A și 12D
Dragii mei, noi toți v-am ajutat să vă crească aripile! Zburați cât mai sus, dar să nu uitați niciodată
cuibul în care ați crescut! Mult succes în viață promoției 2017-2021!
Prof. Florea Daniela
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„Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris Universul”
Timp de patru ani v-am vorbit despre matematică , iar acum vreau să vă vorbesc despre voi.
Datorită vouă nu-mi pierd speranța într-un viitor mai bun, într-o generație de tineri care vor
reconstrui o societate valoroasă. Munciți mult, cu bucurie, dozați-vă lucrurile bune și țineți-i pe
cei dragi aproape. Aveți încredere în voi și în deciziile pe care le luați! Străluciți cu mult curaj!
prof. Cristina-Elena Lungu

„Tu te afli acum la o răscruce. Ai ocazia să iei cea mai importantă decizie pe care o vei face
vreodată. Uită-ți trecutul. Cine ești tu, acum? Cine a decis ca tu să fii cel de acum? Nu te
gândi la cel care ai fost. Cine ești acum? Ai decis cine vrei să devii? Ia aceasta decizie în
mod conștient. Ia-o cu grijă. Ia-o cu forța.”
prof. Cristina-Daniela Rusu
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DECALOGUL spiritual al elevilor clasei a XII-a A, promoția 2017-2021
1) „Cuvintele sunt cu adevărat imaginea sufletului” (Sfântul Vasile cel Mare).
2) „Un om moare cu adevărat, atunci când se oprește din a se îmbunătați pe sine”.
3) „Unele lecții nu pot fi predate. Trebuie să le înveți singur”.
4) „Sunt suflete și cărți pe care, dacă le citești nu mai poți rămâne același”.
5) „Cel ce face binele și caută răsplata, nu slujește lui Dumnezeu, ci voii sale” (Sfântul Marcu
Ascetul).
6) „Atunci când ierți, te vindeci. Atunci când lași lucrurile în trecut, te maturizezi”.
7) „Nu există o zi proastă, ci doar momente proaste pe care alegem să le luăm cu noi toată ziua. Căci
dacă te irită fiecare șlefuire, nu vei mai ajunge lustruit niciodată...”.
8) „O rugăciune din inimă are mai multă putere decât o mie de cuvinte” (Sfântul Paisie Aghioritul).
9) „Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipsește” (Schopenhauer).
10)„Învinge durerea, râzi cât se poate, căci tot la zi ajunge și cea mai lungă noapte...” (William
Shakespeare).
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DECALOGUL spiritual al elevilor clasei a XII-a B, promoția 2017-2021
1) ,,Dacă vrei să duci o viață liniștită, ancorează-te de un scop, nu de oameni sau obiecte” (Albert Einstein).
2) „Valoarea mea e aceeași, chiar dacă greșesc și chiar dacă alții râd de mine”.
3) „Nu regreta că îmbătrânești. Este un privilegiu pe care mulți nu îl au” (Martin Luther King).
4) ,,Peștera în care îți e frică să pășești ține comoara pe care o căutai”.
5) „Iubirea este cea mai mare forță a omenirii și totuși cea mai modestă pe care ne-am putea-o închipui”
(Mahatma Gandhi).
6) „Acesta este lucrul cel mai important: să fii în stare, în orice moment, să sacrifici tot ce ai pentru ceea ce ai
putea deveni” (Charles Dubois).
7) „Tinerețea e timpul de a învăța înțelepciunea; bătrânețea e timpul de a o aplica” (Jean-Jacques Rousseau).
8) „Poți afla mai multe despre o persoană prin ceea ce spune ea despre ceilalți decât prin ceea ce spun ceilalți
despre ea” (Audrey Hepburn).
9) „Răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine”.
10)„În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se
teme nu este desăvârșit în iubire (I Ioan 4, 18)”.
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DECALOGUL spiritual al elevilor clasei a XII-a C, promoția 2017-2021
1)„Dacă cred că există Dumnezeu și El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există și El există
cu adevărat, atunci am pierdut totul” (Blaise Pascal).
2)„Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se
trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul.
Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește,
toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată” (I Corinteni 13, 4-8).
3)„Doamne... am pierdut tot, dar dacă nu te-am pierdut pe Tine... nu am pierdut nimic!” (Preot Constantin
Necula).
4)„Cea mai mare victorie nu este să nu cazi niciodată, ci să te ridici de fiecare dată când ai căzut”
(Confucius).

5)„Ca o piesă de teatru, așa este viața: nu interesează cât de mult a ținut, ci cât de frumos s-a desfășurat”
(Seneca).
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DECALOGUL spiritual al elevilor clasei a XII-a C, promoția 2017-2021
6)„Prea târziu este doar la ultima bătaie a inimii” (Irina Binder).
7)„Viața este ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ți menține echilibrul trebuie să continui să mergi înainte”
(Albert Einstein).
8)„Viața este darul lui Dumnezeu pentru noi. Modul în care o trăim este darul pe care noi îl facem lui
Dumnezeu”.
9)„Cărțile ne sunt prieteni statornici. Ne sunt sfetnici și nu ne contrazic. Ele sunt faruri înălțate pe malurile
mării imense a timpului” (Mihail Sadoveanu).
10)„Nimic nu este pierdut cât timp credința e în picioare, cât sufletul nu abdică și capul se ridică din nou”
(Preot Arsenie Papacioc).
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DECALOGUL spiritual al elevilor clasei a XII-a D, promoția 2017-2021
1)„A iubi cineva pe cel drag este un lucru al firii; a iubi cineva și pe vrăjmași este un lucru al harului”.
2)„Dacă vrei să pedepsești pe cineva care ți-a făcut rău, nu-i răspunde cu rău. Fă-i bine și l-ai pedepsit”.
3)„Credința îți duce sufletul în rai, dar îți aduce și raiul în suflet” (Jason Meyer).
4)„Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți.
Bucurați-vă pururea. Rugați-vă neîncetat. Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos
Iisus, pentru voi.” ( I Tesaloniceni 5, 15-18)
5)„Noi nu trebuie doar să iertăm, ci și să uităm. Nu ierta doar din ascultare față de Dumnezeu, ci din iubire pentru ceilalți”
(Sfântul Ioan Gură de Aur).
6)„Să-L iubim pe Hristos numai pentru El. Niciodată pentru noi. Să ne așeze unde voiește. Să ne dea orice voiește. Să nu-l
iubim pentru darurile Lui” (Sfântul Porfirie Kafsokalivitul).
7) „Chiar dacă noi ne depărtam de Dumnezeu, Dumnezeu rămâne aproape de noi (Sfântul Ioan Gură de Aur).
8)Când te scoli dimineața din somn, gândește-te că Dumnezeu îți dă ziua pe care n-ai fi putut să ți-o dai singur, și pune
deoparte prima oră sau măcar un sfert de oră din ziua ce ți s-a dat și adu-o drept jertfă într-o rugăciune de mulțumire și de
cerere bună (Părintele Arsenie Boca).
9)„Nu pune niciodată cheia fericirii tale, în buzunarul altuia”.
10)„Vedeți și păziți-vă de toată lăcomia, căci viața cuiva nu stă în prisosul avuțiilor sale” (Luca 12, 15).
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DECALOGUL spiritual al elevilor clasei a XII-a E, promoția 2017-2021
1) „Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine, ce faci pentru alții, rămâne pentru eternitate” (Albert Einstein).
2) „Curaj înseamnă să faci primii pași, chiar dacă nu vezi restul drumului”.
3) „Să îți urmezi viața după părerile altora nu este decât o sclavie”.
4) „Cea mai mare aventură este să-ți trăiești viața visurilor tale” (Oprah Winfrey).
5) „Nu aștepta! Niciodată nu va fi timpul potrivit” (Napoleon Hill).
6) „Știu Doamne că poți să faci orice și că nu este nici un gând care să nu ajungă pentru Tine faptă” (Iov 42, 2).
7) „Pentru că ne îngrijim de cele bune nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor” (II Corinteni 8,
21).
8) „Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta și cu adevărul” (I Ioan 3, 18).
9) „Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și o urmează pe ea” (Psalmul 33, 13).
10)„Nimănui cu nimic nu fiți datori, decât cu iubirea unuia față de altul; că cel care iubește pe aproapele a
împlinit Legea” (Romani 13, 8).
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DECALOGUL spiritual al elevilor clasei a XII-a G, promoția 2017-2021
1) „Trăiește fiecare clipă ca și cum nu ar exista trecutul, dar trăiește privind spre viitor”
2) „Nu contează ce meserie ai, contează să fii cel mai bun” (Abraham Lincoln).
3) „Fără credință, omul rămâne un simplu animal rațional care vine de nicăieri și se-ndreaptă spre nicăieri”
(Petre Țuțea).
4) „Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă și pe cei smeriți cu duhul îi va mântui (Psalmul 33, 17).
5) „Nici o inimă nu a suferit când a plecat în căutarea visurilor ei, pentru că fiecare moment de căutare este un
moment de întâlnire cu Dumnezeu și cu veșnicia” (Paulo Coelho).
6) „Nu mă pot lăuda cu dragostea mea pentru Dumnezeu, pentru că îl dezamăgesc zilnic. Dar mă pot lăuda cu
dragostea Lui pentru mine, pentru că El niciodată nu m-a dezamăgit”.
7) „Dumnezeu nu ne trimite disperarea ca să ne ucidă, ci ca să trezească în noi o viață nouă” (Hermann Hesse).
8) „Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și o urmează pe ea” (Psalmul 33, 13)
9) „Partea cea mai bună a viitorului este că vine în fiecare zi” (Abraham Lincoln).
10) „După joc, regele și regina merg în aceeași cutie”.
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O vorbă din bătrâni spunea că omul cât trăiește trebuie să înfăptuiască trei lucrări importante:
să planteze un pom pentru ca din roada lui să se bucure tot trecătorul și generațiile următoare...
să sape o fântână,
să aducă la Hristos un nou om care vine in lume prin Taina Botezului.
Peste toate acestea să nu uite că este un trecător, către "marea trecere" a lui Lucian Blaga, iar lucrurile
folositoare pe care le înfăptuiește sădesc în sufletul său veșnicia lui DUMNEZEU.
Pr. Grozescu Andrei
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