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Noduri şi Semne

Decebaliştii  tind, prin ceea ce fac,    

 să atingă  perfecţiunea

Elevii decebalişti, în această perioadă au fost  angajaţi  într-o competiţie  
severă, depăşind frontierele obişnuite ale efortului, ale originalităţii  şi ale 
creativităţii.

An de an, premiile obţinute de elevii decebalişti, la olimpiadele şi 
concursurile judeţene, naţionale şi internaţionale, duc mai departe 
renumele şcolii, Colegiul Naţional „Decebal” din Deva. 

Dragi decebalişti,

Excelenţa este o măsură reală, perenă a noastră, a decebaliştilor. Sunt 
bucuros să vă felicit pentru  felul în care talentul vostru, susţinut de o 
muncă neobosită, v-a oferit ocazia  reconfi rmării unei certe valori ştiinţifi ce.  
Sunteţi modele pentru colegii voştri şi pentru cei mai tineri decât voi. 
Rămâneţi consecvenţi în modul vostru de a fi  şi, sigur, rezultatele voastre 
vă vor schimba viaţa în bine.

Sunt mândru de voi şi vă felicit!

 Fiţi mândri de voi şi de puterea minţii voastre! 

Felicitări olimpicilor şi mentorilor lor ! 

prof. dr. Florin ILIEŞ
Directorul Colegiului Naţional „Decebal” Deva
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Nr. 
crt.

NUME, PRENUME ELEV Clasa Disciplina           Premiul Profesor îndrumător

1. TUDOSE DAIANA  VIII Limba latină Premiul special CIUCIAN VIORICA

2. MELINTI  ANDREEA VI Limbă, comunicare și 
literatura română

Premiul special TEODORU DANIELA

3. BRÂNZAN  SÂNZIANA V Limbă, comunicare și 
literatura română

Premiul II

Premiul special la 
Concursul Național 

de Eseuri

TEODORU DANIELA

4. RAȚIU  ANCA VI Limbă, comunicare și 
literatura română

Mențiune NIȚU GLORIA ȘI  

TEODORU DANIELA

5. DUBARIU DIANA VIII Limbă, comunicare și 
literatura română

Premiul I NICULA NICOLETA

6. SPUNEI  NICOLAE- ANDREI IX Chimie Mențiune specială ILIEȘ CORNELIA

7. AVRAMESC DANA X Fizica Mențiune specială STANCULESCU SORIN, STAN-
CULESCU ANA  

8. IACOB PAUL CRISTIAN VIII Fizica Mențiune specială BEBU MIHAI

9. IRIMIE CĂTĂLIN EMILIAN IX Informatică Medalia de bronz BADIU OANA

10. POPOVICI ANDREEA V Matematică Medalia de bronz LINŢ DORIN 

11. VRACIU COSMIN PETRU XI Filozofie Premiul I, calificat 
la Olimpiada 

internaționala din 
Danemarca

LUPŞA ELENA

12. FARCAȘ RAREȘ IX Istorie Mentiune CIOBANU VIOREL

13. ȘORTAN SONIA ADELINA X Geografie Premiul I AMZULESCU FELICIA

14. CUTINICI  IOANA IX Lb. franceză Premiul II INDREȘ RUXANDRA

15. KAJTAR ANDREEA MARIA VIII Lb. germană materna Premiul III PIȚU HARIETA NADIA

16. HERȚA ANA MARIA XII Lb. germană materna Premiul I PIȚU HARIETA NADIA

17. CIBEAN TUDOR IX Lb. germană modernă Premiul III – proba 
individuală

Premiul I – proba de 
proiect pe echipe

POIANĂ LAURA

18. POPA ANDREEA X Lb. germană modernă Premiul III – proba 
de proiect pe echipe

PIȚU HARIETA NADIA

19. BORTEȘ IULIANA PAULA IX Lb. germană modernă Menţiune – proba 
individuală

POIANĂ LAURA

20. OARGĂ SEBASTIAN XI Lb. germană modernă Premiul I – proba 
individuală

Câştigătorului bursei 
de studiu a Univ. 

“Aurel Vlaicu” Arad

DUMBRAVĂ ELENA

21. SPUNEI  NICOLAE- ANDREI IX Ştiinţele Pământului Mențiune specială STĂNCULESCU SORIN, 
STĂNCULESCU ANA, CLEPŞIA 
SABINA, ILIEȘ CORNELIA, 
VULCAN ANA MARIA

A. OLIMPIADELE ŞCOLARE - FAZA NAŢIONALĂ  (30 martie - 29 aprilie 2013)

Rezultatele obţinute de elevii decebalişti
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Nr. 
crt.

NUMELE ȘI  PRENUMELE  
ELEVULUI Clasa Disciplina PREMIU/

MENŢIUNE
PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR

1. MARIAN O. MIHAI IX
Concursul de 
Matematică Aplicată 
„ADOLF HAIMOVICI“ 

MENŢIUNE PIȚU LUCIAN

2. ARIEȘANU STEPAN IX
Concursul de 
Matematică Aplicată 
„ADOLF HAIMOVICI“ 

MENŢIUNE MONEA STELUȚA

3. OGNEAN RĂZVAN X
Concursul de 
Matematică Aplicată 
„ADOLF HAIMOVICI“ 

MENŢIUNE MONEA MIHAI

4. BARBU GIULIA X
Concursul de 
Matematică Aplicată 
„ADOLF HAIMOVICI“ 

MENŢIUNE PIȚU LUCIAN

5. CRIȘAN CARINA X
Concursul de 
Matematică Aplicată 
„ADOLF HAIMOVICI“ 

MENŢIUNE MONEA MIHAI

6. GLĂMAN V. SILVIU
X

Concursul de 
Matematică Aplicată 
„ADOLF HAIMOVICI“ 

PREMIUL III 

Medalie de argint
MONEA STELUȚA

7. POPA ADRIAN
XI

Concursul de 
Matematică Aplicată 
„ADOLF HAIMOVICI“ 

MENŢIUNE GOLGOȚIU FLAVIA

B.   CONCURSURILE INTERJUDEȚENE/REGIONALE ȘCOLARE            
ORGANIZATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2012- 2013 , FĂRĂ FINANȚARE MEN

Nr. 
crt.

NUMELE ȘI  PRENUMELE  
ELEVULUI Clasa Disciplina PREMIU/

MENŢIUNE
PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR

1. POPOVICI ANDREEA ALISIA V
Concurs Interjudețean 
Memorialul „ Traian  
Lalescu”, Arad 

PREMIUL II LINȚ DORIN

2. MURA SANDA V
Concurs Interjudețean 
Memorialul  „Traian  
Lalescu”, Arad 

MENȚIUNE PIȚU LUCIAN

3. AVRAMESCU DANA X
Concurs Interjudețean 
Memorialul „ Traian  
Lalescu”, Arad 

MENȚIUNE MONEA MIHAI

4. SPUNEI  NICOLAE  ANDREI IX
Concursul de chimie 
„Veronica Chiriac“ 
–U.V. Timişoara

MENŢIUNE ILIEŞ CORNELIA

C. ALTE CONCURSURI
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1. ARON R. RADU

2. CIOBANU D. CRISTINA

3. CIOCHINĂ F.O. FLORIN-DANIEL

4. CODOBAN D.A. CLAUDIU

5. DĂESCU V.R. MARIA-LOREDANA

6. DINIŞ P.M. DIANA-ALINA

7. LEHACI M. JESSICA

8. LEUCA-CREMENAŞIU I. PATRICIA-IOANA

9. MANCIU D.I. GABRIEL-IOAN

10. MOISĂ R. BIANCA

11. MOISE M.I. MARIA-LAURA

12. MOISE A.D. OANA

13. NEAGU Ş. BOGDAN-IOAN

14. PETRUŢ G. PATRICIA-CARLA

Clasa a
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Aș dori să încep cu…, dar mai bine cu…., 
și totuși fiind un început, pardon un 
sfârșit…., hai să nu ne grăbim pentru 
că mai sunt câteva zile de școală, 
bacalaureatul și era să uit….. banchetul 
de sfârșit de liceu.

Se spune că prima dragoste nu se uită 
niciodată. Așa o fi, dar știu că ultima 
este cea mai „vie” și care îți revine în 
minte mai repede decât cea care a fost 
cu ….. ani în urmă; ultima pentru că este 
sfârșitul unei vieți de elev, viaţa unui elev 
„decebalist”, viața unui elev absolvent al 
clasei a XII-a A al Colegiului Național 
„Decebal”.

Am avut șansa sau norocul de a fi alături 
de voi, de acest grup de elevi formidabili 
şi cred că în acești patru ani, problemele 
ivite ne-au unit în aşa măsura încât am 

format o familie, cu un diriginte care se 
bucură și se va bucura de astfel de elevi.

Am încercat dar nu știu dacă am reușit 
să-mi dedic sufletul fiecăruia dintre voi, 
să vă înțeleg, să vă demonstrez că ceea 
ce am gândit a fost pentru binele vostru.

Sunt o persoană, care are incredere în 
voi, în puterea voastră de a decide, în 
dorința voastră de a va afirma și realiza. 
Veți fi parte din inima mea indiferent 
dacă în viitor nu ne vom mai intâlni, 
dacă amintirile, sentimentele pe care vi 
le-ați făcut în cei patru ani de liceu vă 
vor întoarce cu gândul la fostul vostru 
diriginte și foștii vostri profesori, cărora 
sa le mulțumim pentru tot ce v-au 
invățat.

prof. Titus Radu, dirigintele clasei a XII-a A

Filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-
informatică bilingv limba engleză

Diriginte  prof. Titus Radu

15. POPA A.M. MIHAELA-EMILIA

16. PRISECARU S.S. DRAGOŞ-SORIN

17. RADU D.I. ALINA-MARIA

18. RUSU T. BENIAMIN

19. SICOE G.I. CĂLIN-ROBERT

20. ŞTEFU S.D. SERGIU-MIHAI

21. TEODOR U.G. GEORGE-ADRIAN

22. TRIF I. CĂLIN

23. URS A. ADRIAN-BOGDAN

1. ARON R. RADU

2. CIOBANU D. CRISTINA

3. CIOCHINĂ F.O. FLORIN-DANIEL

4. CODOBAN D.A. CLAUDIU

5. DĂESCU V.R. MARIA-LOREDANA

6. DINIŞ P.M. DIANA-ALINA

7. LEHACI M. JESSICA

8. LEUCA-CREMENAŞIU I. PATRICIA-IOANA

9. MANCIU D.I. GABRIEL-IOAN

10. MOISĂ R. BIANCA

11. MOISE M.I. MARIA-LAURA

12. MOISE A.D. OANA

13. NEAGU Ş. BOGDAN-IOAN

14. PETRUŢ G. PATRICIA-CARLA

Clasa a XII-a A

Se spune că prima dragoste nu se uită niciodată
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1. BĂDESCU D. ANDREI-LUCIAN

2. BOTA V. ROBERT

3. BRABETE I.D. ANDREI

4. DAVIDESCU V. OVIDIU-FLORENTIN

5. DĂRĂMUŞ S. LIVIU

6. DOHAN D.M. VLAD

7. DRĂGOIU D.M. RAREŞ

8. FEHER D. ALBERT

9. GALICEANU M.D. IULIA

10. GOGUŢ-COSTEA V.F. MIHAELA-ALEXANDRA

11. HERLEA M.L. IOANA-SILVIA

12. JURCA S. ROXANA-SIMONA

13. NISTORESCU D. BOGDAN

14. PÂNCOTAN D. ALEXANDRU

Clasa a
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Din albumul vieţii am răsfoit împreună 
patru pagini, care vor păstra, peste ani, 
ecoul BUCURIEI  de a descifra  taine ale 
universului uman, ale vieţii ce palpită 
în fiecare vietate, în fiecare petală 
purtată în legănarea vântului, pe 
aripile amintirilor ce vor însoţi zborul 
spre realizarea visurilor, pe multiplele 
portative ale existenţei mundane, 
în acordurile pline de căldură ale 
umanului. 

Nu este suficient să trăieşti doar printre 
oameni, trebuie să înveţi să trăieşti 
şi pentru oameni, să înveţi lecţia 
altruismului. Însă, pentru a transpune 
în fapt această nobilă aspiraţie, trebuie 
să fii foarte bine pregătit în domeniul 
în care îţi vei desfăşura activitatea. 

Numai aşa vei putea deschide porţile 
sufletului la chemările acelora care au 
nevoie de ajutorul tău, de BUNĂTATEA 
ta, calitate a cărei denumire are iniţiala 
devenită, sunt sigură, emblematic 
pentru clasa a XII-a B. Pe acelaşi palier 
al BUNĂTĂŢII, dar de data aceasta 
părinteşti, îşi propune să se regăsească 
orice diriginte, cu atât mai mult, cu 
cât disciplina predată este BIOLOGIA 
(întâmplător sau nu, aceeaşi literă ,,B’’), 
care poate reprezenta una dintre cheile 
succesului, pe care îl doresc presărat 
pe calea vieţii fiecăruia dintre voi.

                                   BAFTĂ ! şi…  BUCURIA 
de a ne revedea peste 10 ani !

prof.  Mioara Nistor,
diriginta clasei a XII-a B

Filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-
informatică

Diriginte  prof. Mioara Nistor 

15. POPA G.F. DIANA-CAMELIA

16. ROMAN O.M. ANCA-DIANA

17. SIKLODI R. PATRICIA

18. SÎRBU S. EUSEBIU

19. SOLOMONESC G. OVIDIU

20. STOICA V. RAUL

21. STOICESCU C. EMIL-ROBERT

22. TANŢOŞ P.I. CODRUŢA-MIHAELA

23. ŢIPLIC D.I. ANDREI-CRISTIAN

XII-a B

Crâmpeie de gând în faţa ………enigmaticului  ,,B’’
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1. BARBU V. ANCA-LIGIA

2. BEXA C.I. ANDRADA-MARIA

3. CIOAREC C. IONUŢ-CONSTANTIN

4. FĂRCAŞ M.C. ANDRADA-MARIA

5. FLORICAN A. ALEXANDRU-NICOLAE

6. FURNICĂ A. ANDREEA

7. GAVRIL D. DIANA-LĂCRĂMIOARA

8. ISIDOR M. LUCIAN-MARIAN

9. IVAN G. DANIEL-VASILE

10. MALE M. CĂLIN

11. MOISĂ T. BOGDAN-IOAN

Clasa a
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De câteva zile ninge peste noi cu 
melancolie şi vis şi parcă nu mai avem 
linişte.

Acum iată-ne la ora bilanţului, prilej de 
rememorare a celor patru ani de liceu 
care s-au scurs atât de repede. Fugit 
irreparabile tempus!

Ne-am cunoscut mlădiţe (multe) şi ne 
despărţim ramuri (mai puţine) dintr-un 
copac viguros.

Acum, corabia amintirilor se apropie 
încet, dar sigur, de ţărmul nostalgiilor şi 
al regretelor.

Uneori vântul a fost prielnic, alteori 
potrivnic, dar până la urmă am biruit şi 
ne-am dat seama că, deşi aţi venit din 
diferite şcoli, şi chiar oraşe diferite, am 
format o familie.

Aţi mai constatat că liceul v-a asigurat 

cadrul pentru împlinire în plan 
profesional, neavând teamă să înfruntaţi 
obstacole ca bacalaureatul şi admiterea. 
Şi nici că vă temeţi de viaţă!

Şi pentru că „recunoştinţa este memoria 
inimii”, cum spune Balzac, acest 
sentiment îl exprimăm şi faţă de părinţii 
voştri, făra de care n-aţi fi ce sunteţi sau 
ce puteţi fi.

Peste ani vom depăna un basm care 
începe aşa : „A fost odată o clasă cu 
Ilene Cosânzene şi Feţi – Frumoşi care 
...Să  rămânem ca ei – simboluri ale 
tinereţii, Şi să ne revedem mereu cu 
bucurie pentru a depăna numai amintiri 
frumoase. 

Cu bine tuturor, succes la examen 
stimaţi elevi, şi împlinirea gândurilor 
mărturisite şi a celor păstrate în suflete.

prof. Leontin Biriş, 

dirigintele clasei a XII-a C

Filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-
informatică

Diriginte: prof. Leontin Biriş 

12. MURAR A.O. ANDREEA-ALEXANDRA

13. PETRIC M.F. HENRIETTA-LAURA

14. POP I. ANDREI-CIPRIAN

15. POPOV V.D. ANA-DAIANA

16. ROTAR N.M. VALENTIN-ADRIAN

17. ŞOMLEA M.A. GEORGE-ADRIAN

18. ŢEPEŞ I. MĂDĂLINA-IOANA

Clasa a XII-a C

Et in arcadia ego / Decebalişti, şi noi
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1. ARDELEAN F.M. ANA-MĂDĂLINA

2. AZAMFIREI G. LUISA-MARIA

3. BĂLĂCESCU I. PAULA-ANDRADA

4. BORDEIANU C. PATRICIA

5. BRĂNEŢ O.A. RAUL-OVIDIU

6. BUREŢA S. ARMINDA-SORINA

7. BURJAN A. MARIA-MAGDALENA

8. CACEU D.O. VLAD-DARIUS

9. CACOVEAN A. ADELA

10. CĂTA D.G. CRISTINA

11. CIOROAGĂ M ANDREI-EDUARD

12. COZAC C. ANDRADA-MARIA

13. DOBRA N. DIANA-ALINA

14. DOBRE M.A. MARIA

15. FINYAK L.Ş. ANDREEA-IOANA

16. GHIŞE N.I. FRANCESCA-ADNANA-NICOLE

17. IACOBESCU D. ERIKA-DAMARIS

18. LAZĂR V.F. ANCA-FLORINA

19. LUCA R. ANCA-ALEXANDRA

20. MAIER M. IOANA-ANDREIA

21. MIULESCU F.N. MIRUNA-MARIA

22. NELEGA C. SOFIA-IULIA

23. NICORICIU M. ANA-MARIA

24. OLTEANU C. ANDRADA-CRISTIANA
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Diriginte doişpe D din Decebal….
destul de dificil. De ce?  Deştepţi, 

dar deocheaţi … Drăguţi, dar destui 
(de mulţi…două duzini şi încă 

doisprezece)….Deosebiţi , dar dificili 
…dar de care ne va fi dor.

Am petrecut împreună 139 de 
săptămâni de şcoală (cel puţin teoretic). 
Am trecut prin toate împreună.  Am 
împărţit entuziasmul clasei a IX-a în 
sala 34. Ne-am făcut planuri de viitor. 
Şi am fost şi la Praga….Ne-a prins 
noaptea prin şcoală în clasa a X-a. Dar 
a fost mai bine decât speram. Mai ales 
că orarul era variabil…adică plecam 
când voiam. Şi am fost şi la Orşova….

Ne-am mutat pe deal în clasa XI-a. Şi 
ne-am bătut cu zăpadă şi ne-am dat 
cu sania iarna. Ne-am bătut cu apa 
vara şi am început să ne evaporăm (de 

cald) de la ore tot 
mai des… Şi ne-am 
reîntors la normal în 
clasa a XII-a. În sala 
36, coincidenţă câţi 
suntem noi... Dar 
dintr-o dată totul a 
devenit dificil.

 
Timpul s-a comprimat, 

Integralele ne-au dominat, 
  Benzenul ne-a tot stresat, 

   Inima a tot săltat, 
  De Ion am cam uitat 

Iar polinoamele ne-au terminat.

Dar peste toate veţi trece. Şi la final vă 
veţi bucura de reuşita voastră. 

Şi atunci mai rămân doar amintirile.

Prof. Mihai Monea, 
dirgintele clasei a XII-a D 

Filiera teoretică, profil real, specializarea ştiinţe ale naturii bilingv limba engleză

Diriginte  prof. Mihai Monea 

25. OPREAN S.C. MONICA

26. PĂTRUŢIU G. TUDOR-CIPRIAN

27. PINDEAC I. ROMELIA-IOANA

28. RADU M.I. DIANA-ROXANA

29. SICOIE O. VLAD-OVIDIU

30. SOFRONI C. ALEXANDRU

31. STEPAN C.A. CAIUS-ANTONIU

32. SUCIU M. THEODORA

33. TIMAR G. MARIA-OZANA

34. TOGĂNEL Ş. PAUL-MIHAI

35. TRIFON R.I. PETRA-IOANA

36. VARGA I. NORA-ALEXANDRA

Doişpe D din Decebal

Clasa a XII-a D
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1. ANDRONACHE C. BIANCA-ELENA

2. BĂGU V. LUMINIŢA

3. BÂZDÂRĂ D. MĂDĂLINA

4. BENŢA V. ANA-MARIA-AURELIA

5. BETEA-PÎRVA D.C. RĂZVAN

6. BOTAŞ A.Ş. GIANINA

7. BUNTA I. ENIKŐ

8. BUREANĂ R.E DENISA-GEORGIANA

9. BURZA A.O. IULIA

10. CÂMPEAN M.A. CRISTINA-ELENA

11. DAN M. ALEXANDRU

12. FRANŢUZU O.C. PAULA-ANDREEA

13. FURNEA C. ROXANA-DIANA

14. GEORGESCU F. IRINA

15. IONAŞ M.V. ALEXANDRA-VALENTINA

16. ISTRATE S.G. ANDREEA-BIANCA

17. LAIOŞ A.K. DARIA

18. LUPUŢ-ANDRICA I. IOANA-MELINDA

19. MARINA R. MIRIAM-MIRABELA

20. MATEI E. DORIN

21. MIHĂILĂ C.V. PAUL-ANDREI

C
la
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 a
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Adăugăm câte o linguriță de fizică, de 
chimie și de biologie (cu alte cuvinte 
științe) peste care punem după gust 
câte puțin din fiecare dintre celelalte 
materii (română, matematică …). 
Împărțim tot ce am obținut în două 
părți. Peste una din ele presărăm multă 
germană și peste cealaltă parte, multă 
franceză. Luăm apoi cele două părți și 
le amestecăm bine peste elementele 
fundamentale ce urmează Bi, Lu, Ma, 
An, Ra, Gi, En, De, Iu, Cr, Al, Pa, Di, Ir, 
Al, An, Da, Io, Mi, Do, An, Ro, Lu, Di, Al, 
Ge,Vl, Mi, Va.

Elementelor mai sus amintite le 
atribuim imagini, zâmbete, situații, 
reușite, diplome, nereușite , fapte după 
valențele fiecăruia. Obținem fără a 
greși, un nou produs sub marca CND 
- Clasa a XII-a E – bilingv germană/ 
franceză - promoția 2013. 

Procesul de obținere a acestuia a durat 
4 ani, până la definitivarea acestei 
formule. La aceasta au contribuit cu 
pasiune și atenție mai mulți alchimiști, 
fiecare după priceperea și puterea sa 
de muncă, în funcție de Piatra filozofală 

pe care o deținea în cutia fermecată a 
domeniului  său de activitate. Fiecare 
dintre acești maeștrii ai sufletului și 
ai științelor a încercat să vă șlefuiască 
calitățile și să vă dea strălucirea  unor 
nestemate adevărate. În curând 
Consiliul Superior al Alchimiștilor vă 
trebui să dea verdictul OK – Apt pentru 
a pleca în lume și a descoperii secretele 
și minunile vieții.

Dacă adăugați întâmplările acestor 
ani, amintirile, prieteniile, bucuriile, 
tinerețea, notele, olimpiadele, tezele, 
absențele, balurile, pauzele cu muzică 
și corigențele, ingredientele vieții de 
licean obțineți o frumoasă perioadă  
din viață voastră. 

Am speranța că nu veți uita locul 
(creuzetul) și nici oamenii (alchimiștii) 
care v-au format pentru viitor și că veți 
reveni cu plăcere să ne spuneți  despre 
realizările voastre. Veți fi așteptați  
întotdeauna cu bucurie și cu speranța 
că veți  realiza lucruri deosebite. 

  prof. Stănculescu Sorin, (fizico-
alchimist),  dirigintele clasei a XII-a E

Filiera teoretică, profil real, specializarea ştiinţe ale naturii 
bilingv limba franceză, bilingv limba germană

Diriginte prof. Sorin Stănculescu 

22. OANEA G. ROXANA-GABRIELA

23. PETCA A. LUIZA

24. POPA I.A. DIANA-IOANA

25. RADU F. ALEXANDRA-FLORINA

26. ŞELARU C. GEORGIANA

27. TARAŞCU M. VLAD-PAUL

28. TOMA N.M. DIANA-ELENA

29. TOMULETE C. MIRUNA-MĂDĂLINA

30. TUDOR V.S. VALENTINA

XII-a E

Cum a fost descoperit un alt tabel al elementelor
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1. ANTAL L.M. LIVIA

2. BALOG I. ATENA

3. COLBEA S.I. ROBERT-BENIAMIN

4. CORDEA A. ROXANA-EMANUELA

5. DAN C. ANDREEA-IOANA

6. DĂNESCU V.I. RALUCA-GEORGIANA

7. FLEACA I. ALEXANDRU

8. HERŢA G. ANA-MARIA

9. IGELSKY E.D. ELENA-MANUELA

10. IORDACHE G. FRANCESCA-IRENE

11. IORDAN O.E. DAN-CRISTIAN-VICTOR

12. ISVORANU F.E. ANCA

13. LANDFRASZ A.F.  FILIP-ALBERT

14. LASZLO R. EDWIN-ALEXANDRU

15. LAZĂR G.B. JOHANNA

16. MUNTEAN N. CRISTINA-NICOLETA

C
la

sa
 a

Dragi absolvenţi  ai celor 15 ani de „Decebal”
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 În urmă cu 8 ani, când voi aveaţi 
10-11 ani, iar eu 25-26, am primit 
alături de zâmbetul vostru emoţionat  
şi 25 de buchete de flori, o frumoasă şi 
promiţătoare povară…Cred că prima zi 
de şcoală este cea mai fericită zi din anul 
şcolar pentru că toţi simţim speranţa la 
cote maxime.

Au urmat clipe, zile şi ani.Pe lângă truda 
sutelor de teme în trei limbi diferite 
(fără a mai număra chimia), pe lângă 
emoţiile tezelor, ale examenelor , ale 
olimpiadelor, pe lângă stresul de a nu 
creşte destul de repede spre râvnita 
vârstă de 18 ani, pe lângă lacrimile unor 
certuri, dezamăgiri, frustrări, am trăit 
împreună şi multe bucurii.Unde sunt 
balurile, excursiile, serbările de altădată?

Mulţi dintre voi aţi fost colegi timp de 
15 ani, aproape o viaţă. Aceste amintiri 
sunt colecţii personale ce nu pot fi furate 
nicicând. V-am răspuns la numeroase 
întrebări, comode sau incomode, au mai 
rămas câteva la care  nu ştiu răspunsul 
nici azi:

1.Câte cărţi a citit totuşi Ana ?
2. Câte probleme a rezolvat Cristian ?
3. Câte apeluri aveţi de la Vanesa ?
4. De câte ori aţi râs în timpul orelor ?
5. Câte prăjituri ne-a adus Johanna ?
6. Câte schiţe a desenat Livia în total ?
7. De câte ori aţi întârziat la prima oră ?

Aştept răspunsurile voastre în 
următoarele date: 15 iunie 2023, 15 
iunie 2033, 15 iunie 2043 sau 

15 iunie 2013 +10•t.

De multe ori elevii din clasa a 7-a mă 
întreabă care este cea mai lungă şi grea 
formulă chimică.

Cred că cea mai lungă, mai complexă, 
mai frumoasă formulă este VIAȚA, pe 
care vă doresc să o cunoaşteţi în cea 
mai fericită formă a ei.

Cu drag, unica dirigintă, 
prof. Cornelia Ilieş

Filiera teoretică, profil real, specializarea ştiinţe ale 
naturii cu predare în limba germană 

Diriginte: prof. Cornelia Ilieş 

17. NEGRUŢ T.G. RUXANDRA

18. SCORŢEA C. TUDOR-IONUŢ

19. SOLOMON D.D. ANDREI

20. SONOC D. NICOLAE-MIHAI

21. TRIFAN D. FLAVIA

22. VĂRGAŞ M.V. MĂDĂLINA-VANESA

XII-a F

Dragi absolvenţi  ai celor 15 ani de „Decebal”
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1. ALEKSIĆ R. MARIJA

2. ANTINIE C. DANIELA-MARIA

3. CĂRMĂZAN V.A. CASIANA

4. CHENDE I. RUXANDRA-IOANA

5. CIZMAŞ R.T. IAZMINA

6. COSMA P.D. DIANA-ALEXANDRA

7. COTOS G. PATRICIA-GEORGIANA

8. CRIŞAN C. AUREL-ALEXANDRU

9. FLOREA R. ANGELICA-DIANA

10. GHEOCEL D. ANDREEA

11. GROS D.M. ALEX-DANIEL

12. GUŢĂ V.L. ALEXANDRA-MARIA

13. HOMPOT T. CLAUDIU-TIBERIU

14. IGREŢ M.M. ALINA-DIANA

15. JELER I.A. ANA-MARIA

16. JIVAN M.I. ROXANA-LOREDANA

17. LUCA D. DANIELA-IONELIA

18. MARIAN C.C. DENISA

19. MARIŞ T.H. IULIA-RENATA

20. MARTELLI C. MARIA-MIRELA

21. MATEŞ M.L. BIANCA-ELENA

22. MIHU S.D. MONICA

C
la

sa
 a
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 „Există întâlniri magice”, aş 
spune, parafrazându-l pe Jacques 
Salomé, întâlniri de o incredibilă 
încredere, întâlniri ce se vor arăta 
esenţiale, deoarece ele dau un nou 
sens existenţei noastre, autorizând 
unul dintre cele mai frumoase, mai 
intense şi mai surprinzătoare momente 
de viaţă.

Un moment magic, de poveste, 
care începe cu … A fost odată ca 
niciodată...un loc minunat, un tărâm al 
descoperirilor, al cunoaşterii, al formării 
şi al devenirii pe porţile căruia, copil 
fiind, am păşit timid, dar încrezător, 
curios şi nerăbdător în acelaşi timp, 
întrucât cineva îmi spusese că va fi cea 
mai frumoasă perioadă din existenţa 
mea. Odată ajuns aici, am întâlnit, 
dar, mai ales, am descoperit persoane 
care mai târziu mi-au devenit prieteni 
sau pe care le-am respectat şi le-am 
admirat profund; am trăit emoţii dintre 
cele mai puternice, am iubit pentru 
prima dată, am plâns, am râs, m-am 
revoltat,m-am bucurat de fiecare zi, 

am oferit tot ceea ce aveam mai bun; 
am învaţat ce este responsabilitatea, 
devotamentul şi perseverenţa, ce 
este stima faţă de sine, respectul faţă 
de ceilalţii şi,  nu în ultimul rând, am 
învăţat ce înseamnă curajul de a visa 
şi încrederea că visele pot deveni 
realitate. Pe scurt, am devenit ceea ce 
sunt acum. 

Aceasta este o parte din povestea mea, 
este povestea voastră, a fiecăruia dintre 
voi, este momentul vostru ca urmare a 
acelei întâlniri magice.

Aşadar, nu uitaţi să aveţi curajul de a 
visa în continuare şi de a vă urma visele 
cele mai arzătoare, inima şi intuiţia,  
bucurându-vă de tot ceea ce viaţa are 
de oferit.

Vă doresc o viaţă de poveste, pentru ca 
povestea să fie una de succes!

prof. Laura Iobb, 
diriginta clasei a XII-a G

Filiera teoretică, profil uman, specializarea filologie  
bilingv limba franceză, bilingv limba engleză

Diriginte: prof. Laura Iobb, prof. Anda Berkioun

23. NEIDONI D. DIANA-IONELA

24. NOJA N. MARIA-NICOLETA

25. OAIDA  N.M. IOAN-DĂNUŢ

26. OANCEA M.N. GEORGIANA

27. ORLANDEA E. IRINA

28. PETROI M.C. TEODORA-MARIA

29. RĂCILĂ Ş. ANDREEA -SIMONA

30. SÎRGHIE V.F. ALEXANDRA

31. TOMUŞ F.E. MARIA-FLAVIA

32. TRIF A.R. MIRIAM-RAMONA

XII-a G

Urmaţi-vă visul!
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 Am ajuns la capătul unui drum 
…  Cât de repede s-au scurs toţi aceşti 
ani!….

Nu mai este mult timp până când 
clopoţelul va suna pentru ultima dată, 
anunţând finalul tuturor momentelor 
petrecute în această şcoală.  Privesc cu 
tristeţe acest moment, cu melancolie, 
dar şi cu bucuria că am reuşit să 
parcurgem împreună primii paşi în 
această lume.

Privindu-vă acum, îi văd pe acei micuţi, 
care însă s-au maturizat, care s-au 
împrietenit şi care se vor despărţi 
tocmai când s-au cunoscut mai bine, 
când au devenit mai apropiaţi unii de 
alţii … Parcă ieri eraţi în curtea şcolii, în 
prima zi de şcoală a anului 2009. Timizi, 
speriaţi şi foarte curioşi.

Prima întâlnire cu domnii profesori. 
Nu ştiaţi la ce să vă aşteptaţi. Fiecare 
profesor  aducea un alt stil de predare, 
de la prelegeri lungi şi interesante, până 
la învăţatul schematic şi chiar jocurile 
didactice. Fiecare materie era unică în 
felul ei. Îi sunteţi datori acestei şcoli 

deoarece aici v-aţi format ca oameni. Aici 
v-aţi format caracterul, personalitatea, 
obiceiurile, idealurile şi felul de a vedea 
lucrurile în viaţă. Profesorii voştri au dat 
formă caracterului vostru şi şi-au lăsat 
amprenta în viaţa fiecăruia dintre voi.

E greu să ne luăm rămas bun. Aceşti patru 
ani petrecuţi împreună au fost până 
la urmă o părticică din viaţa fiecăruia 
din această clasă. Toate momentele 
fericite, toate zâmbetele, toate lacrimile 
au făcut farmecul acestor ani. Aţi 
crescut, v-aţi maturizat împreună şi aţi 
păşit în cea mai frumoasă parte a vieţii: 
adolescenţa.

Nu trebuie să fiţi trişti că vă veţi despărţi 
! Mereu veţi duce cu voi amintirile care 
vă vor face fericiţi ! Treceţi acum într-o 
altă etapă a vieţii, plină de 
mistere şi de noi provocări.

Succes tuturor !

prof. Angela Jurmoni, 
diriginta clasei a VIII-a A

1. BÎRCHI D.C. ROXANA - ŞTEFANIA

2. CHELARIU G. REBECA GENOVEVA

3. CHIŢIBA D. MIHAI REMUS

4. COSTEA I. DARIUS ILIE

5. COSTEA R.N. RĂZVAN-IOAN

6. COTELEA C. IACOB - VLAD

7. DOBREI I.M. ALESSIA

8. DOICARU G.C. MIANA TEODORA

9. FILIPESCU M.D. RĂZVAN MIHAI

10. GABOR A. IOSIF

11. IOVAN G GHEORGHE -MIRCEA

12. ISTER T.O. RĂZVAN-IONUŢ

13. IŞAN O.M. IOANA

14. JANTEA R. CLAUDIA VALERIA

15. LOBONŢ P.L. PETRA

C
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Orice sfârşit e un nou început!
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predare intensivă limba engleză

Diriginte: prof. Angela Jurmoni

16. MICU C.E. BIANCA ANDREEA

17. MURAR A. BOGDAN-IONUŢ

18. NEAGU Ş. ŞTEFAN - CRISTIAN

19. NEAGU G. TAMARA TEODORA

20. NEAGU I.M. VLAD ŞTEFAN

21. OLTEAN M.D. IULIA LIDIA

22. ORBONAŞ C.M. ANTONIA

23. POPA M. DOROTHEA

24. POPESCU D. LARA-FRANCESCA

25. ROMAN C. ALEXANDRU CONSTANTIN

26. ROŞU B.N. IOANA TEODORA

27. SMEU N.D. NICOLAE

28. SZENTPALI Z. BIANCA MARIA

29. TOMODAN I.Z. FRANCESCA-RITA

30. TURCITU I.D. DENISA IULIA

VIII-a A
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 Acum, când aveam nevoie mai puţin 
de o despărţire, drumurile noastre se despart. 
„A pleca înseamnă a muri un pic” -  spunea 
Edmond Haraucourt, în Rondel de l'adieu. 

O parte din noi va muri…va rămâne pe 
veci aici, pe băncile gimnaziului şi ori 
de câte ori vom trece pe lângă şcoală, 
ne vom aminti: “uite, în banca aceea 
am stat patru ani!”, “în clasa de la parter 
am învăţat atâţia ani!”, “pe poarta aceea 
intram eu în fiecare dimineaţă!” şi aşa 
mai departe. Este adevărat, amintiri de 
genul acesta vor exista şi la liceu, însă 
cele din liceu vor fi cu totul altceva. La o 
vârstă mai fragedă, simţim mai profund, 
iubim cu mai multă pasiune, trăim un 
test sau o teză la intensitate mai mare, 
percepem altfel un zâmbet sau mirosul 
unei flori. Nimic nu va putea înlocui 
amintirile din gimnaziu, colegii din 
gimnaziu, profesorii, toate momentele 
plăcute petrecute împreună… 

Cu siguranţă, pe unii dintre voi   - şi sper 
să fiţi cât mai mulţi – îi voi revedea în liceu 
şi vom avea şansa de a ne aminti tot ce 
ne-a dat mai frumos şi mai nobil şcoala 
generală. Vă voi aştepta cu nerăbdare la 
porţile liceului în  9 septembrie.                                                                          

prof. Gloria Niţu,
diriginta clasei a VIII-a B

Ocazia de a lucra cu 
voi şi ca diriginte,nu 
doar ca profesor, 
chiar dacă pentru o 
perioadă scurtă, a fost 
cu adevărat o bucurie. 
Am putut astfel să vă 
cunosc mai bine, să mă conving ce copii 
minunaţi sunteţi, nu numai inteligenţi, 
dar şi bine educaţi (cinste părinţilor 
voştrii), plini de viaţă, cu simţul umorului 
(calitate pe care eu o apreciez foarte 
mult), însă şi cu dorinţa de a şti mai mult.

Încheiaţi acum o perioadă frumoasă şi 
importantă a vieţii voastre, gimnaziul, 
importantă pentru formarea voastră, 
pentru cristalizarea unor trăsături de 
caracter care să vă contureze cât mai 
distinct personalitatea. Trebuie să 
priviţi cu bucurie în urmă,pentru că aţi 
făcut lucruri minunate, dar cu multă 
încredere înainte pentru că vi se deschid 
orizonturi noi, mai importante, căci, aşa 
cum spunea Andre Gide:  Omul nu poate 
descoperi noi oceane, câtă vreme nu are 
curajul de a pierde din vedere ţărmul.

    Este important să nu uităm să învăţăm 
permanent  pentru a ne bucura deplin de 
frumusetea vieţii, ştiind că noi nu „vedem” cu 
ochii  ci cu mintea, iar dacă mintea e goală, 
ochii privesc fără să vadă.

Vă doresc din tot sufletul să aveţi succes 
în tot ce veţi face în viitor. 

prof. Bebu Mihai, 
dirigintele  clasei a VIII-a B

1. ATINGE C. BOGDAN

2. AVRAM P. ANAMARIA BIANCA

3. BĂNEASĂ E.O. ANDREI OVIDIU

4. BOGDAN O.V. ANDREEA EMILIA

5. BOGDAN O.V. RAUL OVIDIU

6. BUGI O. IASMINA-FLORINA

7. CUCUIAN R.I. VLAD GHEORGHE

8. FARCAŞ D. IOANA DENISA

9. GEORGESCU F. MARIA RALUCA

10. GOGA D.I. CRISTIANA

Amintiri care nu mor…
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Clasa a VIII-a B, predare intensivă limba engleză
Diriginte: prof. Gloria Niţu, prof. Mihai Bebu

11. HEGER D.C. IULIA MARIA

12. IMBREA A. DARIUS VLĂDUŢ

13. LAZĂR N.I. RAUL NIKI

14. MARIAN I.G. ANDREEA ROXANA

15. MOŞUŢIU R. MARIA IOANA

16. MUNTEANU M. ROXANA

17. NICOLAE C. ELENA

18. OLESCU T.V. EDUARD CRISTIAN

19. POP S.I. PATRICIA SILVIA

20. PURCĂRELU C. CĂTĂLIN VLAD

21. RESIGA S. ALEXANDRU

22. RESIGA S. ANDREEA BIANCA

23. STOIAN M. ANA ANDREEA

24. SUSAN C.D. ANDREEA DANIELA

25. TÎRBAN P. EMILIAN

26. TOMUŞ D. VLAD

27. TUDOSE L. DAIANA ELENA

28. URSU Ş ŞTEFANIA ROXANA

Clasa a VIII-a B
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Dragii mei elevi, 

Astăzi voi lăsa pentru un moment 
la o parte analiza sintactică a frazei, 
cu meandrele din care răsar (sau se 
ascund) propoziţiile subiective sau 
predicative , şi nu voi vorbi nici despre 
vreun text literar epic  sau descriptiv. 
Cel mult poate voi  folosi caracterizarea 
personajului colectiv , format din  21  de 
fiinţe distincte, închegate  totuşi într-un 
colectiv unitar  -  clasa a VIII-a C.

Memoria mea afectivă a păstrat imaginea 
voastră retrospectivă, a copiilor de clasa 
a V-a, proaspăt gimnazişti ai anului  
şcolar 2009 – 2010 : obraji îmbujoraţi de 
emoţie, ochi curioşi şi zâmbete inocente. 
Băieţi şi fete frumoşi şi energici. Uneori 
prea energici.

V-aţi impus în peisajul şcolar al 
colegiului   prin rezultate frumoase 
la olimpiade şi concursuri  judeţene 
şi naţionale, ducând departe  faima 
şcolii care v-a format şi întorcându-vă 
încărcaţi de laurii succesului  : Dubariu 
Diana ( care peste câteva săptămâni ne 
va reprezenta la forul înalt al Olimpiadei  
Internaţionale ) ,  Mihuleţ Iulia  , Sîntu  
Bianca , Simionescu Cezara , Sonoc Elena 
şi Mocan Adriana la limba şi literatura 
română , Kajtar Maria şi  din nou Mihuleţ 
Iulia la limba germană, Cristian Iacob – 
matematicianul şi fizicianul de elită al 
judeţului nostru şi, nu în ultimul rând, 
Orzescu Antonia , cea care , urmându-şi 
pasiunea, a cucerit numeroase medalii 
internaţionale la karate.

Am petrecut împreună milioane de clipe 
cu tot atâtea trăiri : zâmbete, speranţe, 
bucurii, uneori regrete... Aţi   învăţat, 
dincolo de cunoştinţele din curriculum-
ul şcolar, atâtea lucruri frumoase : 
valoarea prieteniei, cultivarea relaţiilor 
dintre oameni , v-am văzut plângând, 
râzând sau ambiţionându-vă să  depăşiţi 
unele momente critice.  Aţi crescut sub 
ochii mei, transformându-vă ca sub o 
baghetă magică, devenind adolescenţi.   
Şi da, am învăţat şi eu de la voi: să-mi 
încarc sufletul cu energie fără limite, să 
caut şi să găsesc soluţii la probleme care 
păreau dificile uneori, să-mi folosesc 
potenţialul educativ şi afectiv pentru a 
menţine colectivul unit.

Nu, nu voi face un bilanţ, nu voi totaliza 
aceşti patru ani de gimnaziu. Devenirea 
voastră nu s-a încheiat, ci este în 
plin proces de cristalizare. Vă 
aşteaptă încă inedite şi frumoase 
experienţe pe băncile şcolii – ca 
viitori liceeni – şi mai ales vă 
aşteaptă VIAŢA s-o cuceriţi.

Vă doresc din suflet  să luptaţi 
pentru idealurile voastre şi 
să nu uitaţi că în voi înşivă 
se află adânc sădite valorile 
care vă vor contura armonios 
personalitatea şi care vor rodi 
frumos în viitor ! 

 
 Cu mult drag, 

diriginta clasei voastre,
 Nicoleta Nicula

1. ALBU C. HORAŢIU ANDREI

2. BUJORAN F. BOGDAN ADRIAN

3. DUBARIU L.I. DIANA FRANCESCA

4. FILCU G. ALEXANDRU

5. GOLGOŢIU A.   IRINA MARIA
6. HENŢ A.L. RADU DANIEL

7. IACOB P.R. PAUL CRISTIAN

C
la

sa
 a

Scrisoare deschisă către elevii mei din clasa a VIII-a C
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Clasa a VIII-a C, predare în limba germană 

Diriginte prof. Nicoleta Nicula 

8. KAJTAR R.R. ANDREEA MARIA

9. KRISTOF T. BIANCA NELIA

10. MIHU A. CEZAR MIHAI

11. MIHULEŢ M.M. IULIA TEODORA

12. MOCAN I. ADRIANA MIHAELA

13. MUNTEAN M. RAREŞ MIHNEA

14. ORZESCU L. BIANCA ANTONIA

15. POP I.H. SEVER HORAŢIU

16. REBEGILĂ I. ROBERT

17. SIMIONESCU C.P. CEZARA MARIA

18. SÎNTU I. BIANCA IRINA

19. SONOC D. ELENA TEODORA

20. STRUGARU G. RAREŞ

21. STUBNER A.I. HANNELORE

VIII-a C
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Prima noastră întâlnire a avut loc în 
urmă cu mai puţin de patru ani, în curtea 
Colegiului Naţional „Decebal”.

Cu o privire, în spatele căreia se 
ascundea curiozitatea şi acea dorinţă 
de a pătrunde în tainele cunoaşterii, cu 
buchete uriaşe de flori, după care unii 
dintre voi aproape că nici nu se vedeau, 
aţi aşteptat, unii tăcuţi, pentru că nu 
vă cunoşteaţi noii colegi, alţii guralivi, 
deoarece vă ştiaţi de la grădiniţă, ei 
bine, aţi aşteptat cu toţii nerăbdători 
începerea primei zile de şcoală.

Lângă şi aproape de voi, cu emoţii şi mai 
mari, cred eu, se aflau părinţii şi bunicii 
voştri. Aceştia v-au şi mi-au fost alături 
în toţi aceşti ani de şcoală. Împreună 
v-am văzut crescând, progresând şi 
devenind nişte copii tot mai buni.

Acum, când se apropie momentul 
despărţirii, (oricum ne vom mai întâlni, 
cel puţin în curtea şcolii) îmi doresc să 
luaţi cu voi pe drumul, pe care îl veţi 
urma, toate cunoştinţele, sfaturile şi 
poveţele transmise cu drag şi cu cele 
mai bune intenţii de-a lungul celor 
patru ani. Am convingerea că vă vor fi 
de folos în viitor. 

Dorinţa mea este să arătaţi în continuare 
că munca şi strădania mea n-au fost în 
zadar, iar vouă vă doresc să rămâneţi 
aşa cum sunteţi acum: isteţi, muncitori, 
ambiţioşi, binecrescuţi, doritori de a afla 
cât mai multe, încrezători, sănătoşi şi 
voioşi.

prof. Monika Matei, 
diriginta clasei a IV-a 

prof. Monika Matei, diriginta clasei a IV-a

Clasa a IV-a A

Dragi „absolvenţi” ai clasei a IV-a,
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Invitaţie în Ţinutul Pădurenilor

În sala de festivităţi Jean Monnet a 
Colegiul Naţional „Decebal” din Deva  au 
avut loc marţi,  30 aprilie a.c. o serie de 
evenimente care şi-au propus să aducă în 
atenţie o „frântură” din cultura oamenilor 
din Ţinutului Pădurenilor:

Grigore Roibu: Oameni şi locuri - 
expoziţie de fotografie.

Rusalin Işfănoni: proiecţie de fotografii, 
prezentarea monografiei Pădurenii 
Hunedoarei şi a filmului documentar 
Nuntă pădurenească la Dăbâca.

Program artistic: Ansamblul de 
dansuri Poieniţa al Colegiului Naţional 
„Decebal”.

Ţinutul Pădurenilor, aflat la mică distanţă 
de municipiul Hunedoara, este o zonă 
geografică care păstrează o cultură 

arhaică milenară. Pe de o parte, zona se 
dezvăluie plină de surprize ca o „insulă 
etnografică” în care s-au păstrat elemente 
materiale şi spirituale populare arhaice, 
iar, pe de altă parte, satele îmbătrânesc 
fiind tot mai depopulate, riscând ca 
zestrea lor culturală să dispară. Cultura 
pădurenilor va supravieţui atât timp 
cât supravieţuiesc oamenii. Un lucru 
trist este faptul că satele pădureneşti 
sunt îmbătrânite şi multe sunt aproape 
părăsite, dar noi, prin ceea ce facem, 
vrem să conservăm şi să stocăm ceva 
din această cultură. Oameni şi locuri – 
Pădurenii Hunedoarei este o invitaţie 
ce are ca scop descoperirea acestui 
patrimoniu istoric demn de invidiat. A 
cunoaşte şi a face cunoscute celorlalţi 
cultura şi civilizaţia arhaică a pădurenilor 
este atât o datorie ştiinţifică, cât şi una 
morală sfântă, a spus Rusalin Işfănoni la 
prezentarea acestor evenimente.
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Artistul Grigore Roibu este absolvent al 
Academiei de Arte Vizuale Ioan Andreescu 
din Cluj Napoca, secţia ceramică şi membru 
al UAP Interjudeţeană Cluj-Bistriţa. A 
descoperit mijlocul de expresie plastică 
prin fotografie, de mic copil, de la tatăl 
său, dar, în acelaşi timp se exprimă artistic 
prin intermediul ceramicii şi picturii, fiind 
profesor de specialitate la Liceul de Artă 
„Sigismund Toduţă” din Deva. În domeniul 
fotografiei are trei expoziţii personale şi 
a participat la mai multe Saloane de artă 
fotografică. „Oameni şi locuri” este un 
proiect început acum 2 ani. Am străbătut 
Ţinutul Pădurenilor în încercarea de 
a descoperi comunităţile rămase în 
această zonă geografică după închiderea 
exploatărilor miniere. Satele, unele foarte 
mici, în care abia mai trăiesc zece familii, 
sunt parcă „aruncate” pe vârfurile dealurilor. 
Comunităţile, rămase izolate, supravieţuiesc din îngrijirea animalelor şi pensiile de 
cele mai multe ori foarte modeste. Fotografia de portret devine expresia unei epoci, 
pentru că oamenii reprezintă locul. În fotografiile realizate am încercat să surprind 
dimensiunea unei lumi aşezate între trecut şi prezent ca un univers paralalel cu al 
nostru, a declarat Grigore Roibu, iniţiatorul acestui proiect.

Expoziţiile, proiecţiile, colocviile, dansurile prezentate de Ansamblul de dansuri 
Poieniţa al Colegiului Naţional „Decebal” precum şi monografia semnată de Rusalin 

Işfănoni au evocat cu multă căldura 
portretul istoric, etnografic şi spiritual al 
populaţiei care trăieşte între Valea Cernei 
şi Valea Mureşului.

           prof. dr. Florin Ilieș
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„Aşteptarea a luat sfârşit atunci când 
în înghesuiala culoarului din autocar 
am găsit un loc liber. Autocarul a 
pornit şi, plini de entuziasm am ştiut 
că destinaţia finala va fi Theux, Belgia, 
curtea liceului Saint Roch.    

După o 
primă zi 
de drum, 
l u n g ă , 
obositoare, 
dar cu 
siguranţă de 
neuitat, am 
făcut primul 
mare popas 
al călatoriei, 
F ra n k f u r t , 
un oraş 
superb pe 
care l-am 
vizitat  în 

puţinul timp pe care l-am avut la 

dispoziţie. Încă  uimiţi de înălţimea 
clădirilor si învioraţi de oamenii care 
chiar de la acele ore ale dimineţii 
umpleau şi cele mai ascunse străzi ale 
oraşului, ne-am îmbarcat în autocare 
şi ne-am continuat drumul. Ştiam că 
următoarea oprire nu va fi mai prejos. 
Distanţa dintre Frankfurt şi Koln a fost 
insignifiantă. Am respirat din nou aerul 
unui oraş nemţesc şi am trecut pragul 
Domului din Koln.   Ajunşi în 
curtea liceului, în mulţimea de feţe 
cunoscute, ne căutam nerăbdători 
corespondenţii, ne revedeam cu 
prietenii pe care îi întâlniserăm pentru 
prima oară acum câteva luni în Deva. 

   Belgienii, prietenii noștri
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Weekend-ul petrecut în familiile 
belgiene a fost bine venit, am cunoscut 
oameni noi, am aflat despre obiceiurile 
lor şi am gustat mâncărurile tradiţionale. 
Cel mai important aspect a fost ca ne-
au ajutat să ne simţim ca acasă. A fost 
de asemenea  un început de proiect plin 
de socializare,  întâlniri cu colegi români 
şi corespondenţii lor. 

Ziua de luni a dat startul descoperirii 
Belgiei. Am pornit spre şcoală unde ne 
aşteptau autocarele pentru a descoperi, 
alături de câţiva elevi belgieni, Bruxelles. 
Fiind împărţiţi pe grupuri, am vizitat 
oraşul cu ajutorul elevilor din Saint 

Roch, cunoscători ai capitalei. Ne-am 
amuzat alături de mulţi alţi turişti la 
Manneken Pis în timp ce aflam lucruri 
noi la fiecare pas. Privirile noastre se 
pierdeau în mulţimea de ciocolată care 
era prezenta aproape în fiecare vitrină, 
iar în bătaia vântului admiram Teatrul, 
Palatul Regal,  precum şi minunatele 
parcuri. 

Marţi a fost o zi încărcată de tradiţie. Am 
început prin a vizita o fabrică de bere 
din zona Pays de  Herve unde am aflat 
cum se produce berea, după care ne-am 
îndreptat spre cimitirul Henri Chapelle, 
locul în care au fost îngropaţi peste 7000 
de soldaţi americani din al II-lea Război 
Mondial. Întorşi în Theux, am descoperit 
oraşul şi mai multe informaţii despre 
Belgia prin intermediul unor ateliere: 
culinar, de  
geografie şi 
am asistat 
la o piesă 
de teatru 
în curtea 
C a s t e l u l u i 
Franchimont.
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Pentru o scurtă perioadă de timp, 
miercuri, am părăsit Belgia pentru a 
vizita Maastricht. Am cutreierat străzile 
oraşului olandez şi ne-am bucurat din 
plin de soare. Drumul de întoarcere a 
fost rezervat strategiilor pentru jocurile 
sportive din acea după-masă. S-a jucat 
baschet atât feminin, cât şi masculin, 
fotbal masculin, unde echipele elevilor 
belgieni au obţinut rezultate mai 
bune, iar competiţiile s-au încheiat cu 
jocurile de volei masculin și feminin 

unde echipele noastre au excelat.

Liege, un oraş deja cunoscut multora 
dintre noi încă din weekend, a 
ocupat o mare parte din ziua de joi. 
Condiţiile meteo fiind din ce în ce 
mai bune, am decis să ne bucurăm de 
frumoasele străzi ale oraşului. A doua 
mare activitate a zilei de joi a fost 
spectacolul de adio pentru familiile 
corespondenţilor. După  îndelungi 
repetiţii, le-am prezentat acestora 
dansuri şi costume tradiţionale din 
zona Pădurenilor şi un mini-concert 

din partea trupei şcolii.

Timpul a trecut atât de repede încât 
nici nu ne-am dat seama că vineri 
dimineaţa trebuia deja să ne duceam 
bagajele la autocare. Am continuat să 
vizităm împrejurimile oraşului şi ne-
am întors la şcoală, unde ne-am luat 
rămas bun de la cei pe care sigur nu-i 
vom uita prea curând. Ne-am bucurat 
de zile minunate alături de ei, atât 
în Belgia cât şi în România. A fost o 

experienţă de neuitat.

Teodora Cârneanu, 
clasa a XI-a A
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FETLYF
Reflectoare, aplauze, un teatru întreg ridicat 
în picioare. O mulțime de trandafiri roșii 
acoperă scena…

Cum s-a ajuns la toate acestea? Totul a 
început cu mult timp în urma. În toamna 
lui 2012, mai exact. Împreună cu doi dintre 
colegii mei, Teodora CÂRNEANU și Theodor 
VULCAN, am primit o ofertă de nerefuzat 
de a participa la a 10-a ediție a FETLYF 
(Festival Européen du Théâtre Lycéen 
Francophone), cel mai important festival de 
teatru pentru tineri, 
care în fiecare an 
devine un centru de 
multiculturalitate. 
Invitația a venit ca 
un parteneriat cu 
”Colegiul Tehnic 
Matei Corvin” din 
Hunedoara. Până 
la sfârșitul lunii 
octombrie am 
finalizat prima parte 
a proiectului, cea 
de a ne înscrie cu o 
poză de grup și un filmuleț de prezentare 
a zonei din care venim (realizat de colegul 
nostru CHIVARI Ioan Alexandru).

Pentru „Colegiul Tehnic Matei Corvin” a 
devenit o tradiție participarea la FETLYF 
datorită doamnei director Corina POPOVICI, 
iar pentru al doilea an, Hunedoara 
a beneficiat de ajutorul actorului și 
regizorului francez Simon GAUCHET, care a 
regizat întreaga piesă.

Pregătirea propriu-zisă a început la 
mijlocul lunii februarie, când Simon a venit 
în România cu o piesă suprarealistă, „Le 
jet du sang” de Antonin ARTAUD, multă 
energie și metode cu totul noi de a aborda 

teatrul și acomodarea cu personajele. Cu 
cât făceam mai multe exerciții, cu atât 
începeam să înțelegem piesa, care lasă 
mult loc de interpretare. „Jetul de sânge”, 
în traducere liberă, a fost o adevărată 
provocare pentru noi, care adăugam în 
fiecare zi idei noi de punere în scenă. 
După aproape două săptămâni de repetiții 
intensive la Hunedoara, deci absențe de la 
școală, aveam o idee generală despre ceea 
ce voiam să transmitem publicului. Aveam 
deja o parte din recuzită, dar mai erau multe 
de făcut. După patru săptămâni de școală, 
una de schimb de experiență cu belgieni și 
repetate schimbări în rândul actorilor, am 
intrat din nou în ritmul alert de finalizare 

a piesei, 
pentru cinci 
zile. Simon 
s-a întors în 
R o m â n i a , 
astfel încât 
vineri eram 
gata pentru 
o repetiție 
generală cu 
public în 
cantina liceului 
hunedorean.

Adevărata aventură însă, a început a doua 
zi, în 6 aprilie, când am plecat spre Saint 
Malo, orașul de pe Coasta de Smarald ce 
ne-a găzduit pentru o săptămână. 
Luni dimineața, experiența multiculturală a 
început printr-o excursie în minunatul oraș 
de la malul Atlanticului. Seara, organizatorii 
au oferit un cocktail tuturor celor 24 de 
delegații din 15 țări.
Altă zi, alte excursii. Însă, treptat, am revenit 
la piesa noastră, pe care am prezentat-o la 
o școală primară. Copiii ne-au cerut un bis, 
dar a venit și rândul lor să facă spectacol. 
Au cântat atât de frumos, încât și noi am 
vrut să-i mai auzim o dată. Au fost atât de 
încântați, încât ne-au promis că vor veni și 
când vom juca piesa la ,,Théâtre de la Ville”.
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În sfârșit a venit și ziua deschiderii oficiale 

a festivalului. Repetiții generale, festivități, 

cântece, clipuri, teatru, o atmosferă 

incendiară, imposibil de descris în cuvinte. 

Următoarele zile au presupus ateliere de 

improvizație, teatru de stradă, mâncare 

tradițională franțuzească, repetiții fulger pe 

plajă, multe piese jucate, rând pe rând, de 

fiecare țară în parte. 

Vineri a venit rândul nostru să urcăm pe 

scenă. Oboseală? Emoții? Toate au dispărut 

în momentul în care s-a stins lumina, cortina 

s-a deschis și s-au auzit primele acorduri ale 

coloanei sonore. Acum știți ce urmează. Nu 

se poate povesti ceea ce am simțit atunci pe 

scenă. Când am coborât în public, o femeie 

m-a oprit și mi-a spus „Bravo!”. Mai târziu am 

aflat că români stabiliți în Franța au venit de 

la 40 km doar ca să ne vadă. În încheierea 

acestei zile perfecte, la conferința de presă 

am răspuns întrebărilor francezilor, care 

ne-au mulțumit sincer pentru spectacolul 

oferit.

Sâmbăta a venit cu defilarea prin oraș a 

tuturor delegațiilor ce cântau și strigau, 

agitând mândri steagurile țării pe care o 

reprezentau. Primarul orașului Saint Malo a 

ținut să ne ofere un cocktail, ocazie cu care 

fiecare țară a mulțumit printr-un cântec sau 

dans tradițional. Seara, ultimele două trupe 

au jucat pe scena pe care, apoi, am revenit 

cu toții pentru un ultim moment artistic 

împreună.

A venit și timpul plecării cu îmbrățișări, 

lacrimi și un drum lung, de două zile, cu o 

oprire în celebrul Paris. Cu ce ne-am întors 

acasă? Cu multe amintiri de neuitat, prietenii 

frumoase, un premiu pentru creativitate și o 

experiență de neegalat.

În continuare, vom juca piesa și acasă, atât 

în Deva, cât și în Hunedoara și sperăm că 

vom găsi timpul și energia necesare pentru 

a ne prezenta, cel puțin la fel de bine, și la 

anul.

Amalia Bohatereț

clasa a XI-a A
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Şcoala decebalistă îşi confirmă încă odată 
valoarea nealterată de-a lungul timpului, 
capacitatea de a modela, încă de pe băncile 
sale, personalităţi complexe, creative şi 
libere, elite intelectuale, oameni deschişi spre 
cunoaştere şi cultură. Consiliul Local Deva, 
în şedinţa din data de 27 februarie a.c., din 
iniţiativa primarului municipiului Deva, Petru 
Mărginean a hotărât acordarea titlului de 
cetăţean de onoare părintelui academician 
Mircea Păcurariu precum şi cineastului român 
Adrian Sitaru. 

Absolvent al Colegiului Naţional „Decebal” – 
promoţia 1951, părintele academician Mircea 
Păcurariu se numără printre elitele ştiinţifice 
şi cultural-ecleziastice româneşti. Pentru 
remarcabila activitate culturală, didactică 
şi bisericească, profesorul Mircea Păcurariu 
a fost ales, la 24 octombrie 1997, membru 
corespondent al Academiei Române. Mircea 
Păcurariu este pentru noi, profesorii şi elevii 
decebalişti, un părinte a cărui smerenie a 
sporit odată cu fiecare treaptă pe care a 
urcat-o în viaţă, un învăţător care şi-a pus cu 
pricepere amprenta asupra a zeci de generaţii 
de studenţi, un dăruitor de izvoare prin opera 
ce însumează la un loc peste 800 de titluri.

Festivitatea de acordare a diplomei de cetăţean 
de Onoare al municipiului Deva, părintelui 
academician Mircea Păcurariu, a avut loc în 
data de 7 martie a.c., în sala de festivităţi Jean 
Monnet a Colegiului Naţional „Decebal“ Deva.

Cineastul Adrian Sitaru, absolvent al Colegiului 
Naţional „Decebal“ , promoţia 1990 este autorul 
mai multor scurt-metraje și filme pentru 
televiziune, dintre care cel mai cunoscut, 
„Valuri” (2007) a fost răsplătit cu multiple 
premii. Printre altele, a fost colaborator al lui 
Costa Gavras la realizarea filmului "Amen." 
(2002). Primul său lung-metraj, „Pescuit 
sportiv”, pentru care semnează scenariul și 
regia, a fost lansat în 2008, și selecționat la 
festivalele din Toronto, Palm Springs, Estoril și 
în competiția oficială a festivalului „Premiers 
Plans” din Angers (Franța), ediția 2009.

În 2010, scurt-metrajul "Colivia" a fost 
decernat cu premiul serviciului german de 
schimburi academice (DAAD) în cadrul celei 
de-a șaizecea ediții a Festivalului Internațional 
de Film de la Berlin (Berlinale). Pelicula face 
parte dintr-un proiect de lung-metraj intitulat 
Domestic.

Festivitatea de acordare a diplomei de 
Cetăţean de Onoare al municipiului Deva, 
domnului Adrian Sitaru, a avut loc în data de 
15 martie a.c., la ora 19.00  în sala Teatrului de 
Artă Deva, eveniment prilejuit şi de premiera 
naţională a filmului artistic Domestic.

prof. Alin Mureşan

Doi decebalişti, aparţinând unor 
generaţii diferite, cetăţeni de onoare ai Devei
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Doi decebalişti, aparţinând unor 
generaţii diferite, cetăţeni de onoare ai Devei

Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara în 
parteneriat cu Colegiul Naţional „Decebal” 
Deva a organizat în perioada 20-27 aprilie 
a.c.,  Tabăra de pregătire şi selecţionare a 
loturilor naţionale de juniori şi seniori pentru 
participarea la olimpiadele internaţionale de 
informatică.

Sâmbătă 20 aprilie a.c. în sala de festivităţi 
Jean Monet a Colegiului Naţional „Decebal“ 
din Deva a avut loc festivitatea de deschidere 
a Taberei de pregătire şi selecţionare a loturilor 
naţionale pentru participarea la Olimpiadele 
Internaţionale de Informatică din anul 2013.

Vă adresăm îndemnul de a preţui aceste momente unice 
din viaţa voastră şi de a valorifica această experienţă 
irevesibilă, în care voi sunteţi adevăraţii protagonişti. 
Ştim că aveţi o misiune grea, dar şi provocatoare în 
acelaşi timp, aceea de a vă cunoaşte propriile limite 
şi de a vă etala calităţile, abilităţile, competenţele, 
dar şi rafinamentul intelectual. Aptitudine, vocaţie, 
capacitate, talent şi efort sunt noţiunile care vă definesc. 
a arătat în mesajul de deschidere domnul prof.
dr. Florin Ilieş - directorul Colegiului Naţional 
„Decebal“. 

Doamna inspector Raluca Iacobescu a adresat 
mesajul Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Hunedoara, arătând preocuparea instituţiei 
pentru organizarea în condiţii foarte bune a 
acestei tabere de pregătire. De asemenea a 
mulţumit celor care au sprijinit organizarea 

acestei tabere: Consiliului 
Judeţean Hunedoara, Primăriei 
Municipiului Deva, Top Tech Deva,  
Eta-2u, ECDL-România, Fundaţia 
Emag,  unităţi de învăţământ din 
judeţ,    

Pentru a le face o primire 
călduroasa oaspeţilor noştri, 

împreună cu o parte din formaţia  
şcolii (Lorena Ghergu, Daiana Vasiu, Alex 
Silvestru, Ştefan Lupu, Cristian Dragomir, 
Răzvan Marinca, Teodor Dosa, Călin Blaga) 
am prezentat un scurt spectacol în încheierea 
festivităţii de deschidere.    

Lotul naţional de Informatică al României –

juniori este format din 12 elevi, iar lotul de 
seniori este compus din 20 de elevi. Comisia 
ştiinţifică a lotului este condusă de domnul 
profesor Gălăţan Constantin şi este compusă 
din 16 cadre didactice şi studenţi câştigători ai 
olimpiadelor şcolare naţionale şi internaţionale.  
Putem aminti Olimpiadele internaţionale la 
care vor participa elevii români în acest an: 
Olimpiada Internaţională de Informatică din 
Australia/Brisbane 6-13.07., Olimpiada de 
Informatică a Ţărilor din Europa Centrală din 
Croaţia 24-31.05., Balcaniada de Informatică 
din Bosnia-Herţegovina din luna iulie 2013, 
Balcaniada de Informatică pentru Juniori  din 
Grecia în luna august, Turneul de Informatică  
din Bulgaria în luna noiembrie. 

Rezultatele colegilor noştri din lot vor 
confirma valoarea şcolii 
româneşti de informatică şi de 
aceea le dorim mult succes! 

Alexandru Lupu, clasa a XI-a A
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Vernisajul expoziţiei de fotografie 
Prolog Personal a avut loc joi, 18 aprilie 
a.c. la ora 17.00, în Sala de expoziţii 
„Sfântul Cuvios Stelian” a Colegiului 
Naţional „Decebal” din Deva.

La fel cum anticii aveau ca și prolog partea 
dintr-o piesă de teatru care preceda intrarea 
în scenă a corului și care anunța subiectul 
expus, și eu, cu această expoziție, vreau să 
preced intrarea în scenă a modalității mele 
personale de exprimare, cât și a subiectului 
atacat, care este unul figurativ, uman, de 
cele mai multe ori foarte personal. Încerc 
să văd această expoziție ca un experiment 
în care nu eu sau lucrările sunt cobaii, ci 
însuși publicul. O expoziție în care nu m-am 
ferit să mă exprim cât mai personal, cât 
mai liber și plastic în imaginea fotografică, 
mărturisește tânărul fotograf pentru 
ziarul hunedoaramea.ro.

Daniel-Ștefan Bocșe este student 
în anul I al Universităţii de Artă şi 
Design Cluj, Secţia Foto-Video-
Procesare computerizată a imaginii. 
A absolvit anul trecut Liceului de 
Artă „Sigismund Toduţă” din Deva. 
A avut deja o expoziție personală, 
intitulată „Negreni", găzduită de 
Fabrica de Pensule, unul dintre cele 
importante centre de promovare a 
artei contemporane din Cluj Napoca.

Experimentele sale fotografice sunt 
prilejuri de a afla care sunt căile 
de cercetare ale studenţilor de 
azi. În proiectul propus devenilor 
Daniel Ştefan Bocşe pare să 
prefere picturalitatea, mişcarea. 
El abandonează, pentru o vreme 
- poate, reportajul, documentul 
fotografic pe care cu luni în urmă îl 
puteam parcurge în galeriile ziarului 
virtual hunedoaramea.ro unde şi-a făcut 
debutul în fotojurnalism.

Expoziţia de fotografie a lui Daniel 
Ştefan Bocşe este un eveniment. 
Ea marchează pentru noi, foştii săi 
profesori, un hotar. Până acum Daniel 
Ştefan Bocşe era cel care, cu entuziasm, 
învăţa de la noi. Acum el este cel ce 
împărtăşeşte. Acum entuziasmul şi 
curiozitatea ne revin 
nouă celor care îi 
urmărim parcursul 
promiţător.

prof. Andrei Rosetti

Prolog Personal
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În data de 18 aprilie a.c. ora 17.30, în sala mică 
de conferinţe a Colegiului Naţional „Decebal“ 
a avut loc lansarea videoclipului muzical al 
piesei GIVE ME LOVE.  

Istoria acestui videoclip a început în luna 
decembrie 2012, când Lorena Ghergu şi 
Ştefan Lupu au înregistrat linia melodică. 
Apoi, au intrat în scenă Alexandru Chivari şi 
Theodor Vulcan, care au dat dat dovadă de 
profesionalism atât în filmarea videoclipului 
căt şi în editarea cadrelor.

După lansarea videoclipului, Lorena şi Ştefan 
au mai încântat publicul cu încă două piese: 
Epilog (Vama Veche) şi Cât de departe (Holograf).

Talentul celor patru colegi ai mei a condus la 
lansarea unui videoclip foarte reuşit şi apreciat 
care a trezit emoţii puternice publicului 
prezent. Muzica face parte din viaţa Lorenei 
Ghergu şi a lui Alexandru Lupu, ocupând un 
loc aparte în inima lor.

   

  Radu Petruşan, clasa a XI-a A

Give Me Love
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Am pornit acest proiect ca urmare a 
programului „Digital rights and wrongs”, 
desfăşurat de Centrul pentru Jurnalism 
Independent în liceul nostru. În cadrul 
acestuia, noi, cei care am luat parte la 
program, am fost învăţaţi că avem drepturi 
şi că putem să ni le cerem, dar cel mai 
important, am fost învăţaţi cum să o facem. 

Am început prin a crea pagina de 
Facebook „Vrem pistă de biciclete la Deva” 
considerând că în mediul online voi face 
cunoscut proiectul mai repede decât în 
mediul oÂine. Am creat şi o petiţie online 
care a strâns peste 100 de semnături până 
în momentul actual. Văzând că oamenii 
acţionează greu online, am decis să printez 
petiţii şi să le distribui liceelor devene. 
Am vorbit cu directorii liceelor, aceştia au 
convocat preşedinţii consiliilor de elevi, 
care la rândul lor au convocat întruniri 
ale acestor consilii. În cadrul acestora, 
fiecare şef de clasă a primit câte o petiţie, 
urmând să îşi roage colegii să o semneze. 
Astfel am reuşit să strâng în mai puţin de 
o săptămână peste 2000 de semnături. A 
urmat să împart petiţiile în localuri şi să 
ies pe stradă, alături de prieteni care s-au 
oferit să mă ajute, să întrebăm şi cetăţenii 
dacă îşi doresc piste de biciclete în Deva, 
poftindu-i pe cei care au raspuns afirmativ 
să semneze petiţiile. Acestea vor fi depuse 
la Primăria Deva în momentul în care vom 
atinge target-ul de 3500 de semnături.

După ideea de petiţie, m-am gândit că 
pentru a demonstra că cererea există, aş 
putea organiza un marş al bicicliştilor. 
Am creat un event pe facebook şi am luat 
legătura cu Clubul Sportiv Făerag, aflând 
că ei se ocupă cu astfel de acţiuni. A 

urmat să cer o autorizaţie de la Primăria 
Deva şi să stabilesc traseul împreună cu 
organele de poliţie, pentru ca aceştia să 
ne faciliteze deplasarea. De asemenea, am 
trimis un comunicat de presă jurnaliştilor 
locali, informându-i la ce oră se va 
desfăşura marşul şi pe ce traseu. Am luat 
legătura şi cu primarul Devei, domnul 
Petru Mărginean, rugându-l să asiste la 
demonstraţie, pentru a stabili ce se poate 
face în legatură cu cerinţele noastre.

Sincer, nu mă aşteptam ca marşul să se 
desfăşoare atât de organizat. Am rămas 
uimit de ajutorul acordat de către organele 
de poliţie şi de disciplina participanţilor. 
De asemenea, ca de obicei, şi în timpul 
demonstraţiei, pe pista de biciclete de pe 
bulevardul Iuliu Maniu circulau pietoni, 
poliţia fiind nevoită să îi someze să 

elibereze pista. Domnul primar a promis că 
dupa sărbătorile pascale încep demersurile 
pentru o pistă de biciclete „care se va 
întinde de la Lukoil la Real”. Cât despre 
ce ne dorim noi, a spus ca ne aşteaptă cu 
propuneri. Ce voi reuşi să realizez rămâne 
de văzut. Momentan sunt bucuros că am 
reuşit să atrag atenţia Primăriei că şi noi, 
bicicliştii, existăm şi că avem nevoie de 
un spaţiu pe care să ne deplasăm fără a 
deranja şoferii şi pietonii.

P.S.: Dragi decebalişti, vă mulţumesc 
pentru sprijinul acordat!

Răzvan Mihai Marinca, 
clasa a XI-a F 

Ce s-a întâmplat cu pistele de biciclete...
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O excursie de neuitat

În friguroasa zi de 1 aprilie, clasa noastră, 
împreună cu doamna dirigintă  Jurmoni 
Adriana, a făcut o excursie în minunatul 
ținut al Țării Hațegului. Am așteptat 
săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai 
bun !” ca pe o ocazie de a ne cunoaște 
mai bine și de a lega relații mai strânse 
într-un cadru degajat.

Deși vremea ne-a fost potrivnică, am 
pornit entuziasmați pe drumul ce avea 
să ne poarte în locuri încărcate de 
istorie și tradiție. Primul obiectiv a fost 
Biserica Sfântul Nicolae din Densuș, cea 
mai veche biserică din piatră în care 
încă se mai oficiază slujbe religioase. 
Am fost întâmpinați cu căldură de 
către preotul bisericii, care ne-a oferit 
informații valoroase și interesante 
despre specificul arhitectural al acestui 
lăcaș religios. Am admirat peisajul ce se 
întindea în împrejurimi și am pornit apoi 
spre următorul obiectiv, Sarmizegetusa 
Regia. 

Ajunși la vechile ruine ale fostei capitale 
dacice, am fost îndrumați de către un 
ghid turistic spre cele mai importante 
puncte ale cetății. Am aflat multe despre 
trecutul nostru, despre poporul dac și 
despre formele de organizare specifice 
acelor timpuri. Vântul pătrunzător, 
însă, ne-a grăbit către autocar și spre 
următorul obiectiv.

În scurt timp, am ajuns la Mănăstirea de 
la Prislop, unde am fost plăcut surprinși 
de atmosfera specifică locului. Biserica, 
mormântul Părintelui Arsenie Boca 
ne-au încântat sufletul. În fața noastră 
se conturau chiliile călugărițelor care 
ascund atâtea taine ale vieții monahale 
greu de pătruns de către un neinițiat. 
Simțeam un anumit fior degajat de 
sacralitatea acestor locuri.

Ultima oprire a fost la Rezervația de 
Zimbri de la Hațeg. Am descoperit 
aici niște animale mari, puternice, dar 
în același timp frumoase care s-au 
dovedit a fi niște ființe foarte blânde. La 
casa pădurarului ne-am bucurat de un 
pahar de suc și de povești presărate cu 
aventuri cu și despre zimbri.

În ciuda frigului, a fost o excursie 
plăcută  și mult așteptată, fiind prima 
excursie împreună din șirul celor ce vor 
mai urma. Ne-am simțit bine și dorim să 
repetăm această experiență.

Ioana Crişan,
 Andreea Păun,
 Brianna Balaci, 

Sanda Mura, 
Cristina Boștină,     

clasa a V-a D
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”Ce va înseamna de fapt această saptamană?” 
era întrebarea pe buzele tuturor colegilor 
mei, mai ales că este prima ”Săptămână 
altfel” din viața noastră de decebaliști. Cam 
pe la mijlocul lunii martie am primit de la 
domnul diriginte MISIUNEA: individual sau 
pe grupe trebuia să ne documentăm și apoi 
să propunem teme și/sau activități care să 
fie atractive pentru colectivul nostru și în 
realizarea cărora să folosim cunoștințe deja 
știute de la școală. Nu rezulta direct, dar 
sigur ceea ce se va întâmpla va face ca prin 
colaborare și schimburi de idei, noi colegii să 
ne cunoaștem mai bine și să întărim relațiile 
dintre noi (să fim mai buni!).

   Aproape de ziua păcălelilor programul era 
gata! Nu era nicio păcăleală.

Iată ce am reușit noi, elevii clasei a V-a B, 
alături de profesorii coordonatori, domnul 
diriginte Dorin Linț și doamna profesoară 
Sabina Clepsia.

Ziua de luni a fost dedicată școlii noastre. 
Ce știm despre ea, ce înseamnă să fii elev 
decebalist ? Deoarece aveam păreri diferite 
ne-am propus 
să realizăm o 
revistă a clasei, 
evident o punte 
de lansare pentru 
revista școlii. 
Am format șase 
grupe și am scris 
despre activități, 
concursuri sau 
e v e n i m e n t e 
școlare la care am 
participat. Unii 
dintre colegi au 
mers ceva mai 
departe.. .scriind 
ce ar dori să fie 
viața lor de elevi 
la ”Decebal”. Am 
consumat destul 
de multă energie 
și destul de multă 
... hârtie. În final, 
fiecare grup a citit 

ceea ce...a produs. Am aflat astfel că avem 
colegi talentați și atenți la ”pulsul” școlii. 
Minirevista este gata. Așteaptă oferte pentru 
a vedea ...tiparul.

Marți am intrat în lumea fotografiei și am văzut 
orașul Deva prin alți ochi, adică prin lentila 
aparatului....    Ne-am propus, prin pozele 
făcute, să oprim curgerea timpului și să ne 
bucurăm, pe îndelete, de lucrurile minunate 
din jurul nostru. Odată stabilită tema ședinței 
foto, am trecut la pasul următor: deplasarea 
cu cățel și purcel către locul unde dorim să 
ne desfășurăm ședința de fotografiat. Din nou 
am lucrat pe grupe, de interes de data aceasta, 
în funcție de subiectul de fotografiat, ceea ce 
a făcut ca Deva să ni se pară mică. Centrul 
vechi, Teatrul de Arta Deva, statuia lui Decebal, 
statuia lui Traian, primăria, prefectura, primele 
flori de primăvară, Cetatea Devei, Colegiul 
Național ”Decebal” și ... o parte din colegi, nu 
au scăpat de obiectivul aparatelor armatei 
de superfotografi. După câteva ore de ”artă 
fotografică”, ne-am odihnit nițel vizionând 
filmul ”Brave”, film nominalizat pentru Oscar 
anul trecut iar după amiaza fiecare dintre noi 
și-a ales din zestrea fotografiilor făcute pe 
cele mai reușite.

„Să știi mai multe, să fii mai bun !”
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Miercuri, cu ajutorul fotografiilor realizate 
am organizat o expozitie. Acum gândindu-
mă la aceste două zile, cred că am făcut o 
treabă bună! Expoziția mai există în sala 27, 
gimnaziu! Tot miercuri, am primit ca premiu 
pentru munca noastă, invitația de a urmări o 
reprezentație de gimnastică aerobică realizată 
de elevi ai Colegiului Național Sportiv ”Cetate” 
Deva. A fost minunat !

  Joi a fost ziua dedicată obiceiurilor și 
tradițiilor locale. Fiecare dintre noi a prezentat 
câte un obicei din ținutul Hunedoarei, 
descriind zona și specificul acestuia. Astfel, 
am aflat despre obiceiul steagului, despre 
măsuratul oilor, despre împușcatul cocoșului, 
despre obiceiul Sântoaderului, despre Obârșa, 
singurul centru de ceramică activ din județul 
Hunedoara, am văzut și revăzut ilustrații ale 
minunatelor costume populare din Ținutul 
Pădurenilor. Aproape de sfârșitul programului 
am vizitat Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Deva unde spre bucuria noastră era 
deschis un atelier de olărit. Am făcut vase din 
lut ... asemenea dacilor și romanilor.

 Vineri, cireașa de pe tort! Aveam în plan să 
vizităm Studioul Antena 1 Deva, să cunoaștem 
oamenii de televiziune deveni și să vedem 
ce înseamnă viața de reporter. Noi, elevii, 
aveam fiecare „temă” să prezentăm o știre, 
un eveniment, să fim reporteri pentru câteva 

minute, dar asta doar așa, în joacă. Parcă 
ceva nu era în regulă deoarece trebuia să 
începem programul la 7,15 . Curând misterul 
s-a elucidat; toate discursurile noastre nu 
mai valorau nimic deoarece ... am intrat in 
direct la emisiunea ”La Cafea cu Anca” . O 
experiență unică. Am fost cam timizi dar, 
ca o soră mai mare Anca ne-a provocat 
permanent la dialog și ... a fost bine. Am avut 
a doua surpriză a zilei: ieri seară, șefa clasei și 
prietena mea cea mai bună, Andreea Popovici 
s-a întors de la etapa națională a Olimpiadei 
de Matematică cu medalia de bronz, iar în 
ultima zi a săptămânii a fost împreună cu noi.

În finalul zilei, am rememorat evenimentele 
săptămânii, ne-am spus fiecare părerea și 
am adunat materialele produse în această 
minunată săptămână.

A fost într-adevăr ”o săptămână altfel”. Sunt 
sigură că aceste zile de neuitat, activitățile 
realizate, ne vor face mai încrezători în noi și 
în ceea ce putem realiza.

                       

Alexia Carla Stănescu, 
clasa a V-a B
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Jurnal de călătorie
Iată-ne ajunşi înapoi în Deva, după 4 zile în 
care ne-am distrat în diferite oraşe din centrul 
ţării.

 Totul a început când … în 4 aprilie dimineaţa, 
în jurul orei 8. Ghidându-ne după vorba “ziua 
bună se cunoaşte de dimineaţă!” iată-ne 
îmbarcaţi în autocarul ce avea să ne ducă “În 
inima Ardealului”. Pe autocar a fost veselie 
mare şi nu ne-am dat seama când am ajuns 
la primul obiectiv al excursiei noastre, unica 
cetate încă locuită din Europa, adică Cetatea 
Sighişoara. 

Chiar dacă vremea nu a ţinut deloc cu noi, 
călătoria spre cunoaşterea cetăţii Sighişoarei 
trebuia sa continue. Sighişoara este un oraş 
întemeiat de coloniştii germani invitaţi să se 
aşeze în Transilvania de catre regele Ungariei 
Geza al II-lea, cu scopul de a apăra graniţa ei de 
est. În acest minunat oraş medieval, am vizitat 
Muzeul de Istorie, Turnul cu Ceas, Biserica 
Evanghelică, Biserica din deal şi Camera de 
Tortură (care ne-a impresionat pe toţi).

În dimineaţa zilei următoare ne-am trezit 
pregătiţi pentru a descoperi domeniul Prinţului 
Charles al Marii Britanii din România de la Viscri. 
Am vizitat Biserica Evanghelică Fortificată, şi 
am urcat în turnul acesteia, din care se pot 
vedea peisaje deosebite. Acolo am avut drept 
ghid o doamnă, în varstă de 77 de ani, o vârstă 
impresionantă, care ne-a prezentat cetatea, şi 
ne-a lăsat să urcăm în turn. Tot ea ne-a mai 
povestit despre drama comunităţii săseşti 

din Viscri, unde, din 500 de oameni care 
aparţineau de biserica evanghelică luterană 
din cetate, au mai rămas 330, dintre care doar 
28 mai sunt saşi iar restul sunt romi. 

Am făcut o mică oprire înainte să ajungem la 
Odorheiu Secuiesc, la Saschiz – unde am văzut 
o altă biserică fortificată, Biserica evanghelică 
lutherană, ridicată în 1493 în onoarea regelui 
Ştefan al Ungariei.

Ajunşi la Odorheiu Secuiesc, am rămas 
surprinşi când am aflat că ghidul nostru va 
fi chiar directorul hotelului în care am fost 
cazaţi. Ne-a spus câte ceva despre oraş, şi ne-a 
arătat, cu multă amabilitate, centrul oraşului şi 

zidurile cetăţii de odinioară.

După o noapte în care ne-am odihnit cu toţii în 
nişte condiţii excepţionale, dimineaţa devreme 
eram pregătiţi pentru o zi foarte încărcată, 
dar frumoasă... Am vizitat salina din Praid, 
o adevărată capodoperă. Sarea din aceasta 
mină ar putea asigura rezerve de sare Europei 
pentru 350 de ani. În incintă era amenajată 
o expoziţie, şi o biserică. Câţiva dintre colegii 
noştri au avut curajul să participe la probele 
sportive organizate într-un parc de distracţii 
din incinta minei. 

Apoi am făcut un mic popas la Corund, un 
important centru al ceramicii transilvane.

În final, am pornit spre Târgu Mureş, urmând ca 
a doua zi să vizităm oraşul şi să mergem la Mall. 
Dimineaţa, ne-am strâns încet, încet lucrurile 
deoarece aveam să părăsim pensiunea care 
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                                       PRIMĂVARA
În sfârșit! Ooo...primăvară te-am așteptat să vii cu soarele tău arzător și cu păsărele care 
aduc pe aripile lor gânduri bune,bucurii și emoții pe care le presară peste întreaga omenire.

Toată lumea se bucură de venirea primăverii, dar cel mai mult se bucura copii. În curtea 
școlii, în fața blocului, în parc sau în oraș, alături de prieteni, colegi sau părinți,copii sunt 
parcă stăpâniți de arșița primăverii.

Pe lângă frumusețea naturii, primăvara aduce cu ea și Sfânta Sărbatoare a Învierii Domnului, 
care este o sărbătoare minunată pe care o petrecem alături de familie și de cei dragi.

Primăvara este o minune lăsată de la Dumnezeu pe pământ 
pentru a ne bucura inimile !!!

                                           

Ana Maria Pop, clasa a V-a A

ne-a găzduit în condiţii foarte bune. După un 
tur cu autocarul al oraşului renumit pentru 
clinicile sale, am mers în Mall, unul dintre cele 
mai mari pe care le-am văzut. Acolo, nu te 
plictiseşti niciodată. Cumpărături, jocuri, filme 
şi multe altele au făcut ca timpul să treacă 
într-o clipită ... La ora stabilită cu doamnele 
profesoare Niţescu Olivia şi Jurmoni Angela 
ne-am întâlnit în faţa Mall-ului şi am plecat cu 
autocarul spre casă.

În toată această frumoasă excursie, am legat 
prietenii, am vizitat o mulţime de locuri şi am 
rămas cu amintiri de neuitat.

Pe când următoarea excursie?

        

     Ioana Işan,  Mircea Iovan, clasa a VIII-a A
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Imagini:
paginile 30-33 primite de la Andrei Bohatereț
paginile 34-35 primite de la Amalia Bohatereț
pagina 40 preluate de pe hunedoaramea.ro
paginile 41-45 primite din partea elevilor

Afiș pag. 27,
Fotografie mijloc pagina 28, pagina 46 sus
de Grigore Roibu

Fotografie copertă, pagina 46 jos, 
orice fotografie nemenționată mai sus 
și grafica revistei
de Alex Pârva 
alexparva.ro
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Oferta educațională 
pentru anul școlar 2013-2014

Colegiul Național „Decebal” Deva

Învăţământ preşcolar (3-6 ani):

• Grădiniţă cu program prelungit, predare în limba germană

• Grădiniţă cu program normal, predare în limba germană

Învăţământ primar:
• Clasa pregătitoare pentru şcoală, predare în limba germană

• Clasa I cu predare în limba germană 

Învățământ gimnazial:
• Clasa V-a cu predare intensivă limba engleză, limba modern II -

     limba franceză sau limba germană

• Clasa V-a cu predare în limba germană;

Învățământ liceal:
Profil Real:

• matematică informatică bilingv limba engleză

• matematică informatică

• ştiinţe ale naturii, bilingv limba engleză

• ştiinţe ale naturii, bilingv limba franceză

• ştiinţe ale naturii, bilingv limba germană

• ştiinţe ale naturii cu predare în limba germană

Profil Uman:

• filologie bilingv limba engleză

• filologie bilingv limba franceză

Informaţii privind înscrierea se pot obţine la secretariatul colegiului

sau la telefonul 0254-212758.
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