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Mulțumiri 

Inainte de a intra în cuprinsul acestei lucrări doresc 
să adresez mulțumirile mele unor colaboratori  
mai apropiați,  care m-au ajutat să închei cu succes 
această lucrare: 

− Profesor Elisabeta Ciulacu, care nu a fost un simplu 
consultant literar, contribuind efectiv la    definitivarea 
lucrării; 

− Profesor Viorel Dincă, fiul meu , care m-a susținut în 
activitatea de documentare și sintetizare a informațiilor; 

− Profesoara Anton Corina, care , de asemenea, m-a sprijinit în 
activitatea de documentare ; 

− Întregului colectiv didactic al Colegiului Național Ion 
Maiorescu. 
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ARGUMENT 

Dacă vântul și apele macină vârfurile muntelui, iar cormana  
plugului este mâncată de rugină și frunzele frasinului se usucă din 
cauza timpului, iată că știința și cultura, fiind componente de bază 
pentru progresul social, rezistă și sunt în continuă dezvoltare. 

Ca participant la cele două evenimente din viața și activitatea 
Colegiului Național „Ion Maiorescu”, adică la centenarul din 1969 și 
la un centenar și jumătate de existență, din 2019, pot să prezint niște 
realizări inedite din aceste timpuri, care să rămână în atenția 
urmașilor. Conturez această imagine pentru viitoarele generații care 
nu știu ce s-a întâmplat înaintea nașterii lor, căci se spune: „cei ce nu 
cunosc trecutul, nu vor înțelege viitorul.” 

La centenarul din 1969 se introduce încălzirea centrală, astfel 
curtea liceului devine liberă, fără stivele de lemne pentru sobe, 
îmbunătățită fiind și baza materială: laboratoare, mobilier etc. 

 La centenarul și jumătate, din 2019, colegiul este pregătit 
pentru evenimentul așteptat prin reparațiile capitale, terminate în 
2014, care au asigurat spațiul necesar, îmbunătățind baza materială. 

Spațiul existent s-a lărgit în patru etape de construcție, aceasta 
începând în 1895; în a doua etapă s-a făcut construcția sălii de sport, 
în 1976; a urmat internatul, în 1983, iar clădirea nouă a gimnaziului, 
în 2007. 

Dacă în anul 1969 eram prezenți la frasinul din curte, ce s-a 
supărat și ne-a părăsit în 2010, apare noul simbol din curte, acesta 
fiind platanul plantat în 2016. 

Iar dacă în 1969, pe 4 noiembrie, drapelul CC al UTC era 
primit de secretarul UTC pe școală, iată că acum un grup de elevi 
ridică steagul într-un mod sportiv. 
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Surâsul domnului profesor Ion Dincă 

Se întâmplă rar ca evenimentele unei comunități să coincidă 
într-un mod atât de fericit cu evenimentele vieții personale. Marea 
sărbătoare a Colegiului Național „Ion Maiorescu”, eveniment al 
orașului, al educației și al culturii giurgiuvene, a devenit, în mod 
inevitabil, un moment esențial al existenței dl director Ion Dincă, cel 
care își permite să surâdă cu dezinvoltură Timpului, pentru că, 
prezent la centenarul liceului, ne prezintă acum imaginea acestei 
instituții de învățământ la 150 de ani de existență. 

Prezent încă din faza proiectelor la sărbătoarea colegiului, dl 
Dincă reconstituie evenimentul la care a fost martor, în mod ordonat 
și documentat, ca un profesor de matematică, punctând însă 
momentele cu maximă încărcătură emoțională, pentru că nu 
abordează realitatea ca un reporter detașat, ci ca un cronicar implicat 
afectiv, retrăind fiecare clipă cu intensitate. În fiecare fotografie dl 
profesor surâde: la întâmpinarea Domniei Sale de către elevi, cu 
pâine și sare, în fotoliul directorului, la lansarea monografiei, alături 
de absolvenți. De altfel, îl regăsim mereu înconjurat cu dragoste de 
absolvenții sau profesorii liceului pe care îi recunoaște aproape în 
totalitate, memoria sa fiind încă o dovadă a înfrângerii Timpului. Fie 
că i-au fost elevi, fie că a fost director în timpul studiilor lor liceale, 
fie că aparțin acestei comunități maioresciene, toți îl recunosc cu 
respect. Întrebată, într-un context oarecare, de anul absolvirii, am 
ezitat, adunând și scăzând ani, și am fost completată prompt de dl 
profesor care a precizat promoția și numele dnei diriginte. De aceea 
nu mai sunt uimită de faptul că dl director identifică atâtea generații 
de absolvenți, reîntâlniți la agape, în proiectele în care se implică sau, 
pur și simplu, în traseul existenței sale. Se confirmă ceea ce 
subliniam  în Postfața la volumul „Colegiul Național «Ion 
Maiorescu» din Giurgiu la 150 de ani. Monografie 1969 – 2019”, că 
dl Dincă este arhiva vie a colegiului. 
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Este evidentă încântarea dlui profesor de a afla ce au devenit 
absolvenții liceului, bucurându-se de reușitele lor, încântare motivată 
și de ideea că fundamentul acestor deveniri a fost reprezentat, de 
multe ori, de întâlniri decisive cu profesori de excepție, de 
sentimentul aparteneței la tradiția culturală, spirituală a școlii pe care 
s-au simțit obligați să o respecte. Cu atât mai mult, cred că dl Dincă 
își întâlnește cu mare bucurie absolvenții care au devenit profesori, 
un număr impresionant dintre cei prezenți astăzi în cancelaria 
colegiului. Este un alt mod de a învinge timpul, transmițând mai 
departe pasiunea pentru profesia care modelează oameni. 

Școala a fost subiectul tuturor discuțiilor, normal în acest 
moment de sărbătoare, evocată cu nostalgie, provocând comparații 
între trecut și prezent, o unire întru spirit a tuturor generațiilor. Este 
impresionantă revenirea pe băncile școlii a absolvenților care își 
revăd sala de clasă, suprapunând imaginea trecutului peste cea 
prezentă, se recunosc în tablourile de absolvire, retrăiesc emoția 
elevului scos la tablă, care tresar pentru că și-au uitat matricola acasă. 
Școala îi primește pe toți, derutând timpul, pentru că generațiile se 
intersectează, elevul de ieri este profesorul de astăzi, cancelaria este 
aceeași, însă are alte cataloage. Dar directorul rămâne, iar dl Dincă 
este un centru de iradiere al acestui sentiment al apartenenței la o 
comunitate care are ca element comun Colegiul Național „Ion 
Maiorescu”. 

Deși timpul acționează inevitabil asupra existenței, 
schimbând chipuri, locuri, mentalități, dl profesor se mișcă cu grație 
pe axa sa, reconstituindu-l prin amintiri, prin documente și fotografii 
sau proiectându-l continuu în viitor. De aceea, ceea ce poate părea 
eterogen la nivel evenimențial nu este decât un mod de a-l recupera, 
într-un gest de dragoste și dăruire pentru orașul său, pentru cei care 
nu-i cunosc istoria. Apar astfel alăturate evenimente ale comunității: 
ceremonia de dezvelire a statuii Reginei Maria, din 2020, și 
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inaugurarea Căii ferate București – Giurgiu, din 1869. Inedită este 
asocierea suspendării cursurilor în contextul pandemiei de 
coronavirus cu întreruperea cursurilor în aprilie 1944, în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial. 

Supratema acestui volum este Timpul, la care dl profesor 
revine insistent, deplângând uneori semnele sale sau, dimpotrivă, 
identificând modul în care îi putem da sens și valoare prin efort, 
dăruire și pasiune. Dacă fiecare volum scris de dl profesor este o 
modalitate de a se confrunta cu trecerea lui ireversibilă și inexorabilă, 
„Surâsul maiorescian” este, în această confruntare, încă o victorie.  

                                                  prof. Ciulacu Elisabeta 
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PARTEA I  

 
„Școala va fi școală, 
Când va fi omul om 
Și statul va fi stat.” 

Mihail Eminescu 
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 Dar în orice moment susținerea școlii este aceeași, pentru că, 
dacă ne oprim la vorbele de duh, 
                     “Fiecare copil pe care-l instruim 
                       Este un om pe care-l câștigăm.”     Victor Hugo 
                                        

 
Și acum să derulăm evenimentele anului 2019 și să nu trecem 

prea ușor peste cele prezentate succint, pentru că 
„Tradiția merge mai departe!” 



SURÂSUL MAIORESCIAN                                                   Prof. Ion M. Dincă 

12 
 

PREGĂTIREA EVENIMENTULUI 
 

Dragostea dărâmă munții și luminează sufletele, idee 
confirmată de colectivul de cadre didactice, pentru a sărbatori cei 150 
de ani de la înființarea acestei cetăți a științei și a culturii, care este 
Colegiul Național „Ion Maiorescu”.  

Continuăm deschiderea următoarei cărți de istorie cu un an 
înainte de evenimentul sărbătorit. 
  Din partea conducerii liceului și a Asociației „Pro Maiorescu” 
se iau din timp măsuri ca acest moment să rămână în memoria 
noastră, a celor prezenți, și a urmașilor urmașilor noștri. 

S-au făcut prezentări în presă și la televiziunea locală, în care 
s-au evidențiat aspecte din viața și activitatea liceului, de exemplu, 
articolele apărute în revista „Valahia”, nr.125,127 și 129. 
  În luna aprilie 2019, la Inspectoratul Școlar al Județului 
Giurgiu, inspector școlar general fiind dna Mirela Delea, se 
organizează o întâlnire cu reprezentanții instituțiilor implicate în 
organizarea acestui eveniment. Proiectul programului întocmit este 
prezentat de dl profesor Cornea Petre, stabilindu-se că manifestările 
festive se vor derula în intervalul 28 octombrie - 4 noiembrie 2019. 
Prezentându-se unele intervenții, programul, în mare parte, este 
binevenit și se pot începe pregătirile pentru viitor. 

Fiind prezent la această întâlnire, supun atenției proiectul 
monografiei pe care intenționam să o întocmesc până în apropierea 
evenimentelor și mulți participanți au fost neîncrezători în realizarea 
acestuia, singurul participant care crede în realizarea acestui volum 
fiind dl Păunescu Emil. Pun problema participării din punct de 
vedere financiar și nu primesc niciun răspuns. Pornesc la strângerea 
unor fonduri, apelând la sponsori ca: Biblioteca Județeană Giurgiu, 
reprezentată prin dna Bardan Daniela; dl Dobre Gheorghe - director 
ALRO; inginerul Fota Stan; dl Corbea Cătălin - primarul comunei 
Prundu; dl Chelu Ion - antrenor; dl Ciobanu Victor - notar; Vucă 
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Emil - avocat și, bineînțeles, Consiliul Local Giurgiu, reușind să 
editez 700 de exemplare până la eveniment. 

Urmărind activitatea școlii, se constată o continuă susținere 
din partea conducerii, a întregului colectiv, organizându-se echipe de 
lucru și antrenându-se mulți elevi. Apar cercuri de elevi, teme date 
pentru realizarea unor activități  pe baza programului stabilit, se 
organizează sesiunea de comunicări științifice, implicându-se 
profesori ca Boanță Daniela, Burcescu Mugur, Cornea Adriana, 
Paraschiv Liliana, Mocanu Mădălina, Preotu Adriana, Ciulacu 
Elisabeta, Simion Florentina și mulți alți profesori ce vor fi prezenți 
la eveniment. Prin implicarea conducerii și a asociației, apar 
invitațiile ce vor fi înmânate unor personalități din școli și din alte 
instituții, unor foști profesori și absolvenți ai liceului. 
   După cum am spus, evenimentele prezentate în program vor 
începe în ziua de 28 octombrie 2019. 

PROGRAMUL SĂRBĂTORII 
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 Activitățile diverse se vor desfășura sub directa coordonare a 
unor profesori care cunosc bine activitatea școlii și vor implica elevii 
în prezentarea unor proiecte de cercetare, în concursuri sportive, 
cercuri literare etc. 
 În ziua de 31 octombrie, la ora 10, în program are loc lansarea 
„Monografiei Colegiului Național  «Ion Maiorescu»”. Coordonator 
al acestei lucrări este doamna profesoară Ciulacu Elisabeta, 
consultant literar, care, în calitate de fostă elevă și apoi profesoară la 
„Maiorescu”, prezintă câteva aspecte din viața școlii. Prezenți la 
această lansare au fost un număr mare de elevi, conducerea școlii, 
respectiv, profesorii Preotu Adriana, Mocanu Mădălina, Paraschiv 
Liliana, precum și prof. Păunescu Emil.  
 Printre cei care au luat cuvântul, apreciez intervenția dnei 
Preotu Adriana, prezentă și la aniversarea a 125 de ani de la 
sărbătorirea acestei instituții, pe atunci fiind elevă în clasa a XII-a, în 
anul 1994, cunoscând viața școlii ca elevă și, acum, profesoară. 
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Apreciez, de asemenea, activitatea din data de 1 noiembrie 
2019, când un colectiv de profesori a fost prezent la Cimitirul 
Smârda, la dezvelirea plăcii funerare a profesorului Savin Popescu și 
la slujba de pomenire de la Catedrala Adormirea Maicii Domnului. 
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 În ziua de 2 noiembrie, Ziua Absovenților, are loc primirea 
invitaților. Elevi și profesori primesc invitații emoționați la intrarea 
în colegiu. 
 

 
 

 Doi elevi îmbrăcați în costum național primesc oaspeții, cum 
este specific românului, cu pâine și sare. 
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 Alți elevi oferă celor prezenți câte o floare, simbol al 
respectului față de școală, alții înmânează programul de activitate, 
mulți însoțesc invitații în sălile de clasă. Din când în când, apare un 
grup din cei cu multă experiență, se vede prin prezentarea lor: toți 
sunt îmbrăcați frumos de sărbătoare, amintindu-și de viața lor de 
elevi din timpul liceului. Urmăresc acești „tineri” veniți la această 
manifestare a liceului și o parte din cei prezenți.  

Se remarcă dl profesor universitar Popescu Vifor Ștefan - 
absolvent al liceului în 1948, născut în 1929, în vârstă de 90 de ani; 
din 1979 devine profesor universitar și membru al Academiei de 
Științe Agricole și Silvice. A participat la numeroase congrese, 
simpozioane, conferințe în țară și străinătate, fiind Director General 
în Ministerul Educației și Învățământului. A fost coleg de clasă cu dl 
prof. Georgescu Vincențiu și îl găsesc într-o discuție cu dna prof. 
Georgescu Mihaela - soția profesorului. Mă opresc și îi aduc aminte 
de situația existentă în liceu și cele prezentate acum și își aduce 
aminte de situația grea din trecut a bazei materiale, spunând: „Unde 
sunt sobele din clasă, unde este nea Ion, omul de serviciu care venea 
de la ora patru să facă focul. Dar în clase era frig, mulți elevi se 
strângeau în jurul sobei. Unde sunt grămezile de lemne din curtea 
școlii? 
  Acum este cu totul altă situație”. 
  Ne amintim cu mult respect de foștii noștri profesori, 
aducând în discuție prezența în liceu a celui ce a fost Profesorul 
Savin Popescu. 
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 Profesorul universitar Popescu Vifor este însoțit de o doamnă, 
cam de aceeași vârstă și o prezintă ca fiind soția dânsului, participând 
cu multă plăcere la acest eveniment. 
 Din studiul făcut 
asupra celor prezenți, 
cel mai în vârstă a fost 
profesorul  universitar 
Popescu Vifor, având 90 
de ani.  

Este prezentă 
dna profesoară 
Georgescu Mihaela, în 
discuție  cu conducerea 
liceului, ce primește 
mapa cu documentele  
existente la acest  
eveniment. A venit din 
plăcere, fără să fie 
nevoie să fie invitată de 
cineva, știind că pe 4 
noiembrie 2019 se va 
sărbatori acest 
eveniment. 
 Cu aceeași ținută elegantă participă la acest eveniment 
reprezentanții unor serii mai din trecut, ca Ghimpețeanu Ion și Fota 
Stan, seria 1954, Călinescu Petre, seria 1952, Ioanițescu Ovidiu, seria 
1962, însoțit de Ujeniuc Dragoș și Câinaru Virgil, dr. Marinescu 
Paul, însoțit de Marinela, soția, ce prezintă situația familiei 
Marinescu: tata, fiul și nepotul, toți au fost elevi ai acestui liceu. 
    După vizitarea liceului pe baza indicațiilor din lista Turului  
colegiului, fiecare participant va rămâne la o expoziție, primind o 
mapă cu volumele realizate și diploma aniversară. 
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TURUL COLEGIULUI 
 

 
 

 În multime mă întâlnesc cu foști elevi: Rădulescu Viorel, 
Gagiu Ana Maria, conferențiar universitar China Remus, prof. dr. 
Filip Luminița, toți promoția anului 1977, cu care am prins 
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cutremurul din martie 1977. Din discuțiile purtate cu acești 
absolvenți, astăzi cu responsabilități la locurile de muncă, China 
Remus amintește despre întâlnirea cu academicianul Gheorghe 
Mihoc, fiind elev în clasa a IX-a D, la o inspecție specială pentru 
acordarea gradului I. Întâlnirea a fost urmată de o discuție între elevii 
clasei a noua și academician, în anul 1974, când Domnia Sa a 
apreciat priceperea și modul în care iau atitudine unii elevi, 
referindu-se la eleva Gubavu Luminița. 
 Întâlnirea cu profesorul universitar Stoenescu Constantin mi-a 
făcut plăcere și îi  mulțumesc pentru  „Prefața” la monografie. Nu pot 
uita ce scria atunci. Explic afirmația: „Domnul prof. Ion Dincă era 
îndreptățit să scrie o monografie a liceului la împlinirea a 150 de ani 
de existență și, totodată, obligat să o facă.” „Dragă Costică, obligația 
a fost onorată!” 
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ÎNTÂLNIRI 

 Lume multă. Mă uit în toate părțile, toți spun „Bine v-am 
găsit, dle director!”. Vorbesc cu toți, dar mă opresc la un fost elev 
binecunoscut. Este China Remus, din clasa a XII-a D, coleg de clasă 
cu dna prof. Filip Luminița, doctor în fizică, cu Ifrim Dan, Lungu 
Petrișor și mulți alții. 
 Încep discuția cu conferențiarul dr. China Remus. Își aduce 
aminte de viața de elev, spunând esențialul într-o singură frază: greu 
de ajuns, greu de intrat, greu de terminat! Și avea dreptate. Venea 
dintr-o școală departe de oraș, dar era un elev bine pregătit, cu 
participare la viața școlii, de aceea s-a integrat repede în colectivul 
clasei. Face legătura între condițiile folosite de alții la clase și 
condițiile existente în laboratoare, posibilitatea de informare a 
elevilor noștri. Dar ce folos, căci tinerii noștri par uneori că nu mai 
știu să se respecte pe ei înșiși, pe profesori, pe cei în vârstă. 
 În cartea „Și eu am fost elev al Liceului «Ion Maiorescu»” 
scrie: „Eram tare mândru când ajungeam acasă (Răsmirești de 
Teleorman, 30 km nord de Giurgiu) și cei din sat citeau matricola de 
pe mâna stângă: elev al Liceului «Ion Maiorescu» Giurgiu.” Toată 
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dragostea față de școală, față de el însuși, față de consătenii lui, din 
satul natal, este un sentiment ce trebuie transmis generației tinere 
pentru viață, pentru lăcașul de cultură, respectul pentru profesorii 
școlii. 
    Merg mai departe și văd un domn  prezent la activitate într-un 
scaun cu rotile. Mă gândesc cine este acest domn, aflat într-o situație 
neplăcută la prima vedere, dar totuși înconjurat de mulți prieteni și 
cunoscuți. Este vorba de dl Roșu Nicolae, care a venit cu mult drag la 
această întâlnire. 

Trecând prin mulțimea de cunoștinte, dintr-un grup de invitați 
mă salută o doamnă: „Bună ziua, dle Director!” Îmi adun gândurile, 
mă opresc la dânsa și o întreb: „Sunteți profesoara Roșca Ecaterina?” 
și îmi răspunde: „Da, eu sunt!” 
 Acum văd cum timpul își bate joc de fiecare dintre noi, căci el 
este oglinda vieții! Dacă în 1971 tânăra absolventă Roșca Ecaterina 
venea ca profesoară de limba latină la Liceul „Ion Maiorescu”, cu un 
aer plin de viață, de încredere în viitor, iată că după 50 de ani viața îl 
schimbă pe om. Figura de atunci a tinerei și persoana prezentă sunt 
diametral opuse din punct de vedere fizic, dar sufletul rămâne 
același; dragostea pentru școală, pentru primul loc de muncă a 
chemat-o. 
 Tânără profesoară, în perioada 1971-1975, a fost prezentă în 
activitatea școlii și a făcut ca limba latină să prindă viață în 
activitatea didactică. A făcut ca absolvenți ai liceului, ca Zisu 
Cristina și  Guran Valeria, să devină profesori de latină. 

Dna profesoară Zisu Cristina, fiind eleva dnei profesoare 
Roșca Ecaterina mărturisește: „Cu drag și afecțiune îmi amintesc de 
doamna profesoară de limba latină, Ecaterina Roșca, de orele 
dânsei”. Adolescenta de atunci a fost fascinată de cultura, blândețea,  
frumusețea doamnei profesoare. „Îmi dau seama că ceea ce sunt 
astăzi îi datorez dânsei. Iubea latina, își iubea profesia. Se simțea 
asta”. 
 Deci iată că „Timpul este oglinda vieții!” 
 În acest timp, port discuții cu absolvenți ca Balacciu Jana, 
Manda Horia, Habor Gabriela, Popa Mariana și mulți alții, care își 
aduc aminte din timpul activităților cu elevii, mulți stând la internat 
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în timpul studiilor. Vorbesc despre  activitatea elevilor din internat 
prezenți la orele de înviorare, mulți pun problema tânărului, dar 
totuși bătrânului frasin, ce a fost tăiat din cauza timpului ce îi rodea 
trunchiul. 
   Spune în intervenția sa dl conferențiar dr. Dragoș Radu 
Popescu cum s-a îmbrăcat în uniforma de liceu și a plecat la cercul 
de matematică. Pe brațul stâng purta matricola. „O am și acum pe 
undeva prin arhivă și îmi place să-mi amintesc numărul înscris pe ea: 
741.” 
   Aceeași prezentare o face și dna conferențiar universitar  
Miulescu Nicoleta, secretar general al Primăriei Craiova, spunând: 
„Participam la cursurile școlare, la olimpiade sau concursuri sportive, 
mă îmbrăcam în uniforma liceului și puneam matricola ca simbol și 
respect față de școală.” 
 Se trece la ordinea de zi, iar în fața clădirii noi deschid 
manifestările dna directoare prof. Anton Corina și dl prof. Burcescu 
Mugur - președintele Asociației „Pro Maiorescu”. 
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Sunt înmânate diplome de excelență șefilor de promoție și 
altor participanți la viața școlii. 

Se dă cuvântul invitaților să-și prezinte activitatea atât din 
timpul școlii, cât și cea de acum. Prezent la întâlnire, a luat cuvântul 
dl ing. Dr. Fota Stan, reprezentantul promoției 1952, șef de promoție 
cu nota 4,83 (note acordate de la 1-5, până în 1958). A prezentat 
situația la învățătură din timpul școlii. Astăzi situatia se prezintă 
altfel, prin rezultatele obținute la olimpiadele școlare și succesul 
elevilor la admiterea în învățământul superior. Face o trecere în 
revistă a prezentării elevilor în viața particulară, atitudinea unor elevi 
față de ținuta lor, făcând o deosebire între activitatea din trecut și cea 
din prezent, atitudinea față de școală și societate. 

Mă întâlnesc cu alți foști elevi, ca Dragomir Gabriela, venită 
din Brașov împreună cu soțul și intrăm în cancelaria directorului. Mă 
așez pe același scaun vechi așezat alături de noua mobila. Scaunul   
l-am folosit în activitatea mea de conducător în această unitate 
școlară. Un obiect vechi, care rămâne piesă de muzeu pentru școală. 
Mă însoțesc mulți elevi în cancelarie, fiecare spunând amintiri din 
viața de elev, atunci când intrau în cabinet - Este bine sau nu? Așa 
afirma fostul elev Tarara Cristian, într-o discuție, odată când a intrat 
în cabinet cu mine, dar totuși a fost bine! Își amintește fosta elevă 
Anca Tatu, în lucrarea amintită, și spune: „Îmi doream să mă fi dus 
să culeg singură o tonă de roșii, un câmp întreg, toate roșiile de pe 
lume!” 
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    În aceeași zi de 2 noiembrie 2019, la ora 14, activitatea 
continuă la Teatrul „Tudor Vianu”, cu programul  artistic  prezentat 
de elevii liceului, sub îndrumarea profesorilor de limba română, 
muzică, educație fizică și de alte specialități. 
 După prezentarea unor puncte din program, dl prof. Manda 
Dumitru, coordonatorul volumului „Și eu am fost elev la 
«Maiorescu»”, aduce mulțumiri celor ce au răspuns la această 
chemare.  
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 În continuare, dna dir. prof. Anton Corina și dl prof. Burcescu 
Mugur oferă foștilor directori „Placheta aniversară - 150 de ani de 
excelență în educație”, fiecare prezentând cuvinte de mulțumire. 
 

 

 
 Apare corul „Vlăsceanca”, pregatit de dna prof. Carmen 
Pețanca, care susține un concert de cântece deosebite. Dar totuși se 
constată că, în unele cazuri, „tradiția continuă”, mă refer la  



SURÂSUL MAIORESCIAN                                                   Prof. Ion M. Dincă 

32 
 

experiența corului dirijat de dl prof. Victor Karpis, apoi de prof. 
Radu Calotă și de prof. Iulian Levențiu, cor însoțit de orchestra 
liceului. Corul  a participat la Concursul Național de la Slatina, în 
perioada 1969-1989, luând Premiul I în 1989. Așa aprecia fostul elev 
Moțățăianu Mihai la întâlnire: „muzica ne-a fost predată de unul 
dintre cei mai cunoscuți profesori ai liceului și ai urbei – dl Victor 
Karpis”. Dânsul formase corul liceului și, în același timp, dirija și 
orchestra simfonică  a liceului. 
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În sală mai era și dl. ing. Vasile Aldea, doctor în construcții, 
absolvent al liceului, promoția 1954, care, în colaborare cu Muzeul 
Județean de Istorie „Teohari Antonescu”, prin muzeograful Păunescu 
Emil, prezintă expoziția „Un Giurgiu de poveste“. 
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 Tot în cadrul manifestărilor aniversare, dl conferențiar 
universitar Popescu Dragoș, doctor în matematică, absolvent al 
Liceului „Ion Maiorescu”, promoția 1970, din anul 1983 membru al 
Asociației Artiștilor Plastici, a prezentat la Muzeul Județean de 
Istorie „Teohari Antonescu” expoziția de desene „Domnitori și regi 
ai românilor”. 
 Din expoziție prezint în continuare câteva imagini ale 
exponatelor. 
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În vederea sărbătoririi a 150 de ani de existență a Colegiului 

Național „Ion Maiorescu”, o delegație formată din reprezentanți ai 
colectivului de cadre didactice formată din: prof. Anton Corina -  
director, prof. Ciulacu Elisabeta, prof. Burcescu Mugur, prof. Cornea 
Petre - Președintele Asociației „Pro Maiorescu”,  preot prof. Tudor 
Georgian, precum și elevii Buzatu Alexandru și Daia Mihaela, a 
înmânat invitații conducerilor  unor importante instituții, cum ar fi: 
Ministerul Învățământului, Academia Română și Casa Regală a 
României. Cu acest prilej, delegația a primit în numele colegiului 
prestigioase distinții conferite cu ocazia acestei sărbători. 

 

 
Delegația  Colegiului Național „Ion Maiorescu” la Academia Română 
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Delegația  Colegiului Național „Ion Maiorescu” la Palatul Regal 

 

 
Crucea Casei Regale a României  

conferită Colegiului Național „Ion Maiorescu” 
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De la stânga la dreapta, dna inspector școlar general prof. Sîrbu Adelina, dna 
prof. Anton Corina – director și dna prof. Bădărău Claudia - director adjunct 
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 În 4 noiembrie, ziua oficială a acestui eveniment, s-a adunat 
multă lume în curtea instituției, reprezentanți ai administrației 
publice locale, reprezentantul Ministerului Educației și Cercetării, 
domnul secretar de stat Florian Lixandru, delegați ai altor instituții 
giurgiuvene, membrii Asociației „Pro Maiorescu” și un delegat al 
Asociației Colegiilor Centenare. 
 

 
 

Doamna directoare prezintă oficialitățile, apoi dă cuvântul 
domnului primar și celorlați participanți care au dorit să aducă un 
omagiu acestei importante sărbători. 
 Participanții la festivitate au reliefat importanța educației în 
formarea tinerei generații și rolul școlii giurgiuvene care își 
sărbătorește cei 150 de ani. 
 Reprezentantul Alianței Colegiilor Centenare apreciază 
participarea acestei instituții la dezvoltarea culturii și a educației în 
țara noastră. 
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Cuvântul oficialităților 

 

 
Dr. ing. Fotă Stan studiind volume din expoziția de carte a absolvenților și a 

profesorilor colegiului 
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Un grup de absolvenți; în centru, cu ochelari, Anca Bădilă 

 
În alt grup de absolvenți se remarcă Adina Anghelescu,  

la fel de convingătoare ca în viața de jurnalist.  
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 După toată activitatea desfășurată conform programului, iată 
că a urmat o masă festivă, seara, cu persoane care au dorit să 
participe la această sărbătoare, fiind prezenți în jur de 200 de 
persoane. Comitetul de organizare a fost din timp pregătit pentru 
stabilirea invitaților la mese, în funcție de cunoștințe, colegi. Eu sunt 
așezat la masă alături de dna dir. Anton Corina, dl primar Nicolae 
Barbu și dl Csender George. De jur imprejur, foști elevi, cunoștințe, 
atmosferă plăcută. Vizavi de masa noastră, privesc persoana văzută 
în curtea școlii în scaunul cu rotile. Era însoțită de dl Victor Ciobanu 
- notar și dl Eugen Șerbanescu.  

Mă deplasez la dânșii și îi salut. „Ce faceți, dle director?” - 
îmi spune și constat că această persoană este profesorul de desen 
Roșu Nicolae, încadrat la liceu în perioada 1968-1972. Dl Victor 
Ciobanu mi-a spus că prof. Roșu Nicolae trăiește în Germania și a 
ținut să fie prezent și la această aniversare de 150 de ani, așa cum a 
fost și la cea de 100 de ani, în 1969. A fost activ la centenar, a luat 
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legătura cu arhitectul D. Posima, care a făcut bustul lui Ion 
Maiorescu, a adus fotografii. Din discuțiile despre evenimente din 
viața de profesor își amintește cu multă plăcere, dar și multă 
înțelegere de prezența dl prof. Baron Constantin, de ținuta și 
atitudinea față de unele aspecte din viața școlii. Discuțiile se 
orientează spre dl Eugen Șerbănescu, care cu multă mândrie vorbește 
de școală, de respectul elevilor față de școală și profesori. Îmi 
prezintă un material din ziarul „România liberă” legat de Liceul „Ion 
Maiorescu”, intitulat „O citadelă era în vis”, material ce îl prezint în 
capitolul Publicații. Este un material bine întocmit, prezentând 
relațiile dintre elevi și un tânăr pasionat de arta fotografică. 
 Realitatea este că „trecerea timpului își spune cuvântul”. 

Mă uit în sală și constat că din cele aproape 200 de persoane 
prezente la masă le cunosc în jur de 80% ca foști elevi, acum cu o 
situație bună, mulți dintre ei fiind pensionari. Discut cu unele familii,  
ca frații Moldoveanu, familia dnei prof. Delea Mirela și a dnei prof.  
Berbec Georgeta, care la apelul dnei directoare se prezintă (Mirela și 
Geta) pentru a-și primi plachetele în cadrul festiv. 

Mă opresc la diferite mese, urându-le celor prezenți bucurii și 
participarea la sărbătorirea a 200 de ani. Privesc masa a două familii: 
Rădoi Marin și Popescu Cristian. Acești doi absolvenți erau în anul 
1969 în clasa a XII-a, făcând parte din generația centenarului, colegi 
de clasă cu Prodan Cornel, Baiarac Ion, Marica Mihai, Călinescu 
Mihai și cu Mălureanu Ilie. M-am oprit la această masă  pentru că în 
luna septembrie 2019 participasem la agapa de 50 de ani de la 
terminarea liceului. 
   În timpul evenimentului se fac fotografii, se dansează până la 
un moment dat când se oprește muzica, luminile se sting, toate cu un 
scop: „Sosește tortul miresei!” Cine credeți că a fost mireasa? 
Colegiul Național „Ion  Maiorescu“.  
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Multă lume se adună la tort și din această mulțime apare 
cineva care mă salută, o figură agreabilă cu accent străin. Aceasta 
este fosta elevă Popa Mariana Mihaela, care lucrează în Franta, la 
Centre Hospitalier Alpes. Discuțiile sunt legate de viața școlii, de 
profesoara de anatomie care i-a îndrumat cariera pe care acum o 
desfășoară, precum și alte amintiri. Soțul dânsei, care era francez, 
intervine în discuție, spunând că a fost impresionat de manifestările  
sărbătoririi acestei instituții care poartă pe frontispiciul său o 
vechime de 150 de ani. 
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PARTEA A II - A 

 
„Cum apare astăzi școala, 
Așa va arăta mâine țara.” 

                  Spiru Haret 
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Către Biblioteca Județeană Giurgiu - 13 septembrie 2019 
 

 Aflând că astăzi la Biblioteca Judeţeană Giurgiu are loc 
lansarea cărţii „COLEGIUL NAŢIONAL «ION MAIORESCU» din 
GIURGIU la 150 de ani. MONOGRAFIE 1969 – 2019”, apărută la 
Editura ROTIPO, îndatoraţi şi onoraţi în acelaşi timp, absolvenţii 
Promoţiei 1954, cu 11 clase, felicită pe autorul cărţii cu prilejul zilei 
sale de naştere, salută evenimentul organizat de Biblioteca Judeţeană 
Giurgiu, apreciază înscrierea activităţii, prestigios act de cultură 
giurgiuvean, în seria de manifestări pe care Asociaţia PRO 
MAIORESCU le va organiza  în 5 noiembrie 2019, întru cinstirea a 
150 de ani de existenţă şi de slujire a luminii şi a ştiinţei de carte în 
Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” Giurgiu şi, cu deosebire, 
mulţumeşte aurorului că, în economia spaţiului tipografic, paginile 
cărţii de la 311 la 318 sunt dedicate activităţii promoţiei noastre, cu 
toate că promoţia noastră nu intră în perioada 1969 - 2019, perioadă 
avută în vedere de autor. 
 Îi mulţumim, de asemenea, pentru grija cu care s-a oprit la 
una dintre ideile care au orientat ultimele noastre întâlniri de 
promoţie, la care şi domnul profesor şi director Ion Dincă  a fost 
invitat, şi anume DIALOGUL ÎNTRE GENERAŢII. 
 Cu răspundere pentru cuvântul scris, în numele colegilor mei,  
precum cronicarul cândva, zic  „Eu voi da samă de ale mele, câte 
scriu.” 
 Cu aleasă consideraţie. 
 Un fost elev al „Maiorescului”, din banca I, de la perete, 
  în a doua sală de clasă dinspre Calea Bucureşti, de la etaj. 
             Prof. Gheorghe CALOTĂ, Brăila 
 
 Monografia a fost lansată la Biblioteca Județeană "I.A. 
Bassarabescu" Giurgiu, coordonator al activității fiind doamna 
Bardan Daniela, iar prezentarea a fost făcută de către doamna Gruiță 
Mirela, elevă a Liceului „Ion Maiorescu”, promoția 1970. 
 La această lansare au fost prezenți elevi, foști elevi și 
conducerea liceului, precum și alți invitați. 
 În vederea acestui eveniment, pe plan local sunt publicate mai 
multe volume: 
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− Monografia Colegiului Național „Ion Maiorescu”, 1969 - 
2019, autor prof. Ion Dincă 

− „Și eu am fost elev al Liceului «Ion Maiorescu»”, 
coordonatori prof. Dumitru Manda și prof. Cornea Petre 

− „Directorul”, amintiri despre Savin Popescu, lucrare realizată 
sub îndrumarea dl. prof. Emil Păunescu și Gelu Brâncoveanu 

− Revista „Litere”, redactor-șef - prof. Adriana Preotu. 
Este cazul să apreciem strădania acestor participanți la viața 

și activitatea instituției pe care o sărbătorim. 
 
 
 
  

Privitor                   
la 
monografie, 
putem 
prezenta 
unele aspecte 
apărute în 
presa locală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
La lansare au participat, după cum arată și fotografia, 

reprezentanți ai vieții culturale, elevi și profesori și, după prezentarea 
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programului acesteia de către doamna Mirela Gruiță, au luat cuvântul 
următorii invitați: prof. Ciulacu Elisabeta, prof. Anton Corina - 
director, primarul municipiului Giurgiu Nicolae Barbu, prof. Bilcea 
Daia, prof. Rădan Tudor, prof. univ. dr. Constantin Stoenescu. 
 

 
prof. Ciulacu Elisabeta 

 
 La această manifestare foarte importantă din viața mea au fost 
prezenți fiii mei, Liviu și Viorel Dincă, nepotul meu Iustin, alături de 
nurorile mele, Ileana și Gabriela, și prof. Mustăreață Vasilica. 
 Trebuie să mulțumesc tuturor celor prezenți, elevi, absolvenți 
și să nu uităm pe doamna Ionescu Lavinia, pe conferențiarul 
universitar Popescu Dragoș, absolvent al promoției 1970, coleg de 
serie cu Mirela Gruiță. 
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Senator Marciu Ovidu Cristian 

 

 
Muzeograf  Alexa Mircea 
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Domnul Pencea Tudor 

 

 
După prezentarea volumului, primesc autografe din partea autorului 

prof. Marinescu Sergiu, ing. Boiangiu Victor,  primarul Nicolae Barbu, 
Senator Marciu Ovidiu Cristian 
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 La încheierea festivității, doamna Daniela Bardan, directorul 
Bibliotecii Județeane „I.A. Bassarabescu” Giurgiu, conferă domnului 
prof. Dincă Ion o diplomă din partea instituție. 
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 Citind volumul intitulat „Și eu am fost elev al Liceului «Ion 
Maiorescu»”, apreciez activitatea celor doi coordonatori, care au 
reușit să strângă peste 90 de eseuri ale unor absolvenți din diferite 
promoții. 
 Mă opresc, pentru a 
prezenta câteva aspecte, asupra 
eseului elevului Chican L. 
Dumitru,  din seria 1962 - 1966, 
în prezent conferențiar 
universitar doctor, ambasador și 
membru al Uniunii Scriitorilor 
din România, urmaș al fostului 
elev al liceului, acad. prof. Marin 
Drăcea: 
 

Et in Arcadia ego ...  
 

Privilegiul de a aşterne pe hărtie aceste cuvinte mi-a fost 
oferit de  un prilej cu rezonanţă pe cât de nostalgică, pe atât de 
încărcat de valori şi simboluri, şi anume împlinirea a 150 de ani de 
când în cetatea Giurgiului s-a pus temelia unui templu al ştiinţei şi al 
dăltuirii, prin învăţătură, a omului aspirând către universalitate, 
lăcaş care avea să devină Liceul „Ion Maiorescu” şi, mai apoi, în 
contemporaneitate, Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, aşezământ 
căruia i-am fost  elev între anii 1962 – 1966. Privind în urmă, peste 
decenii, sunt ispitit a rosti vechea sintagmă a nostalgiei şi a 
memoriei, „Et in Arcadia ego”. Şi eu am fost în Arcadia, o Arcadie 
care, pentru roiurile de odrasle venite din satele şi cătunele  
Burnazului, s-a numit Liceul „Ion Maiorescu” - un misterior şi 
copleşitor Sesam dincolo de ale cărui porţi se deschideau neguroase, 
dar dorite cărări către „altceva”. Poate că tocmai această punere 
faţă în  faţă a copilului  preapuţin ştiutor cu severitatea maiestuoasă 
a numelui şi a renumelui acestui promiţător Pantheon, a făcut ca 
intrarea mea în umbra înaltă a spaţiului lăuntric (amenajat, ad-hoc, 
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în sala de examen) să fie udată cu lacrimi. În înţelesul cel mai real 
cu putinţă. Căci treptele suitoare, uşile înalte ca de palat, ferestrele 
la fel de solemne, linişea verticală şi nemişcată şi, mai ales, domnii 
profesori din „comisia de admitere”, eu însumi exilat într-un capăt 
de bancă şi înconjurat, la mari depărtări, de alţi „exilaţi”, nu avea 
nimic a face nici cu Domnul Trandafir, nici cu  dascălii „Amintirilor 
din copilărie”. Numai că domnii profesori s-au dovedit a nu fi 
întruchiparea Domnului Vucea, nici sosii reînviate ale lui Popa 
Duhu şi ale părintelui Oşlobanu, ci nişte extraordinari pedagogi şi 
cunoscători ai tainiţelor sufleteşti care, cu blândeţe şi cu vorbe 
răbdătoare şi potrivite, mi-au transformat lacrimile în zâmbet şi apoi 
în seninătatea cu care am încheiat orele de examen.   

Nu sunt puţine punţile sentimentale care m-au legat cu Liceul 
„Ion Maiorescu”, iar una dintre acestea, despre care am aflat  de la 
părinţii mei, chiar pe la începutul noului meu statut de 
„maiorescian”, a fost aceea că, printre elevii eminenţi ai acestui 
binecuvântat lăcaş formator de conștiinţe şi caractere, s-a numărat 
şi bunicul meu dinspre mamă, regretatul profesor şi academician 
postmortem Marin D. Drăcea, fondatorul şcolii româneşti de 
silvicultură, pe care l-am cunoscut şi a cărui umbră mi-a fost 
asemenea unui duh tutelar de-a lungul tuturor anilor de liceu. Dar  
pe băncile liceului şi în cronica activităților sale de un secol şi 
jumătate s-au format pentru viaţă şi alte multe  nume de faimă ale 
culturii şi ale civilizaţiei noastre. Iar memoria îmi îngăduie să îi 
pomenesc aici pe scriitorul şi esteticianul Tudor Vianu, pictorul 
impresionist şi neoimpresionist Nicolae Dărăscu, poetul Petre 
Ghelmez  şi alţii. Păstrez şi astăzi în paradisul aducerilor aminte, 
reînviată cu recunoştinţă şi cu aceeaşi nesecată deferenţă, chipuri 
din galeria dascălilor mai cărora le datorez nu numai cunoaşterea 
pe care mi-au dăruit-o, ci şi modelul comportamental, moral şi 
atitudinal pe care mi l-au cizelat în argila fiinţei pentru a fi şi astăzi 
călăuză şi punct de referinţă morală. Legătura care s-a înfiripat 
între tânărul licean al acelor vremuri şi oamenii de excepţie care au 
fost profesorul de matematici şi director al liceului Ion Dincă şi 
tovarăşa sa de breaslă şi de viaţă, regretata „doamnă de biologie” 
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Paula Dincă, doi oameni  care, la împlinirea sorocului, aveau să-mi 
fie naşi de căsătorie în faţa altarului şi naşi de botez ai unuia dintre 
cei doi copii cu care am fost dăruit. 

 
 Prezint în continuare câteva gânduri din eseul fostului elev 
Moțățăianu Mihai, promoția 1975, diplomat inginer c. st., care a dorit 
să prezinte atmosfera clasei lui, care era formată din 24 de elevi: 
  

A fost odată… 
Miez de iarnă. Într-o seară târzie de ianuarie, telefonul 

tulbura liniștea casei. Mă apela fostul meu profesor de fizică din 
liceu. V-aș plictisi dacă v-aș relata toate detaliile discuției noastre; 
quintesența conversației, relevantă pentru ceea ce urmează, ar suna 
cam așa: “…Dragă Mihai, uite despre ce este vorba, de ce te-am 
sunat. Liceul nostru împlinește venarabila vârstă de 150 de ani și eu 
m-am gândit ca tu și alții, care ați trecut pe aici, să scrieți câte ceva, 
amintiri…, să încercăm să edităm o carte dacă vom strânge material 
suficient și interesant”. Am avut sentimentul unei întoarceri în timp: 
iar ne ridică „nea Mitică” mingea la fileu, ca pe vremuri,     
cerându-ne să ne gândim la o anumită problematică… până la 
următoarea oră de curs. Ce puteam să scriu, ce se mai găsea oare în 
sipetul meu cu amintiri de acum aproape o jumătate de secol?! Cum 
aș putea reînvia culoarea și lumina acelor ani, mult iubiți, dar de 
mult trecuți, iubirile și antipatiile noastre adolescentine, ambițiile și 
bucuriile noastre de elevi din renumitul liceu „Ion Maiorescu“? 
Zilele treceau și nu reușeam să-mi creionez un plan, nu aveam o idee 
clară despre cum ar fi trebuit să arate o astfel de lucrare, cum să 
dezvolt subiectul, să nu fie nici prea melancolic, nici prea anost. 

Și a trecut ceva timp până când… Târziu în noapte urmăream 
un film făcut în urmă cu cincizeci de ani de un celebru regizor după 
piesa de teatru a unui și mai celebru scriitor și care a lăsat urme 
adânci în mentalul și sufletele generațiilor de adolescenți; ascultând 
muzica filmului cântată de un solist în acompaniament de flaut, la un 
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moment dat mi-am dat seama că nu mai urmăresc filmul și privesc 
prin fereastră la o fascinantă perdea unduitoare de fulgi grei de 
zăpadă pe faldurile căreia păreau că se perindă chipurile dascălilor 
și colegilor mei. Și am ințeles că trăiam clipa așteptată: voi scrie 
despre oameni și întâmplări ale vieții noastre de liceeni.  

L-am avut la matematică, într-a IX-a, pe profesorul Petrovici, 
zis Piki, om mic de statură, cu mustăcioară și cu părul dat cu 
briantină și care venea parfumat discret și îmbrăcat elegant; fusese 
director la Liceul nr. 2 și nu a stat la clasa noastră decât un an, 
pentru că a plecat la București ca inspector școlar. Nu ne surprindea 
cu nimic, metode noi sau probleme deosebite; omul respecta 
manualul ad litteram și orele se scurgeau liniștite. 

Muzica ne-a fost predată de unul dintre cei mai cunoscuți 
profesori ai liceului și ai urbei: Victor Karpis. Dânsul formase corul 
liceului și dirija și orchestra simfonică a liceului în care intrau 
obigatoriu toți cei care trecuserăm prin școala de muzică a orașului; 
îmi aduc aminte că grupa violele și singurul violoncelist în centrul 
orchestrei, lângă pupitrul său de dirijor plin cu partituri și, 
inevitabil, colegul Daponte (mai mare ca noi cu un an), se alegea 
peste degete cu „mângâieri” ale baghetei dirijorale pentru 
falseturile pe care le reușea cu mult talent și constanță. 

S-a străduit să ne facă să înțelegem și să iubim istoria 
neamului nostru și a acestei țări Cicerone Palade, unul dintre bunii 
profesori de istorie pe care i-a avut acest liceu. Își mai aduce cineva 
aminte de dânsul? Era mai degrabă scund, destul de corpolent, cu 
fața lățită de fălci cărnoase, cu păr alb și ochi albaștri care zâmbeau 
mereu așa cum și pe chip avea permanent un zâmbet șugubăț, ca un 
bunic care spune nepoților, la culcare, povești inventate cu prinți și 
prințese, cu voinici și balauri…. De multe ori strecura, cu subtilitate, 
observații referitoare la importanța materiei ce preda ca parte a 
culturii și bază a înțelegerii continuității noastre de neam pe acest 
pământ și prin vitregiile vremilor trecute. Vorbe în vânt?    
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Limba franceză ne-a fost predată de Marciu Theodora, 
căreia și fratele meu i-a tocat nervii și pe care reușeam să o scoatem 
din sărite aproape în fiecare oră, eram vreo 42 în clasă, numai 
băieți; ne asculta, obligându-ne să răspundem numai în franceză – 
ce idee! - și o irita la culme faptul că unii băieți începeau în mod 
intenționat să dea răspunsurile în limba română.  Efectiv îi sărea 
„țandăra”.  

La limba germană am avut titular de curs, în clasa a IX-a, pe 
Marinescu Eugenia; era în vârstă, avea darul predării, era extrem 
de riguroasă și extrem de pretențioasă; părea o guvernantă 
nemțoaică hotărâtă să ne învețe, cu orice preț, această limbă, 
inclusiv să cântăm în germană (!!!) – tentativă rapid reprimată, 
fiindcă dânsa cânta pițigăiat, iar noi nu reușeam să împăcăm cântul 
cu râsul - imaginați-vă cum putea să sune corul nostru. Unii dintre 
noi am reușit totuși, spre marea sa satisfacție, să purtăm fluent o 
conversație uzuală în germană după numai un an. În anii ce au 
urmat, am risipit cu voluptate tot ce învățasem. Ne-a preluat, la un 
moment dat, Irescu Florin - Nini, care ne ducea des  în laboratorul 
de limbi străine, unde exista instalație de sonorizare și căști, și astfel 
mai mult ascultam  muzică decât făceam limbi străine, că trebuia să 
studiem și a doua asemenea limbă – mare caznă cu progama de 
atunci. Dar când Nini „ne trecea la lucruri serioase”, de cele mai 
multe ori făceam față cu brio întrebărilor sale în germană. Orele cu 
el aveau alt farmec; pe dragul de Nini îl simțeam aproape, fiindcă 
știa să se facă plăcut fiind apropiat de vârsta noastră; era educat și 
extrem de simpatizat de colegele din liceu. Sigur că l-a atins și pe 
dânsul trecerea vremilor, ca pe noi toți, de altfel, dar a rămas 
același tip de gașcă.  
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 Cel de al treilea eseu este al prof. univ. dr. Constantin 
Stoenescu, absolvent al Liceului „Ion Maiorescu”, în prezent 
prodecan la Facultatea de Filozofie a Universității București: 
 

Dinăuntru 
 

Liceul „Ioan Maiorescu” mi s-a impus mai întâi la nivelul 
experiențelor perceptuale, pe vremea când abia începeam să înțeleg 
lumea. Îmi aduc aminte că am stârnit mirarea părinților atunci când, 
într-o vară a anilor 1960, cu mult înainte de a afla drumul spre 
școală, m-am oprit în fața liceului și am întrebat: „De ce este așa 
mare casa aceasta? Cine stă în ea?” Într-adevăr, pe atunci nu exista 
niciuna dintre construcțiile actuale, blocuri cu multe etaje, care au 
umplut ulterior centrul orașului, așa că clădirea liceului domina acel 
spațiu, era impozantă ahitectural, prin înălțime și deschiderea 
fațadei. De aceea, întrebarea mea de copil avea resorturile ei 
legitime. Am aflat atunci de la părinți că, dacă voi învăța bine, voi 
ajunge și eu acolo, dar numai peste câțiva ani, promisiune care, prin 
criteriile de performanță invocate, adică „să învăț bine”, și 
îndepărtarea în timp, „peste câțiva ani”, m-a făcut să încep să 
construiesc deja în imaginație un spațiu mitologic, căci ce altceva 
putea scorni mintea unui copil obișnuit cu poveștile.  
 Am descoperit apoi diferența dintre școală și liceu și am 
înțeles de ce noi, cei mici, mergeam întâi la școală pentru a ajunge 
apoi la liceu. Totuși, nu am avut răbdare și am forțat intrarea în 
liceu chiar la începutul toamnei aceluiași an, atunci când o rudă 
apropiată care terminase studiile la facultate a revenit în oraș și a 
vrut să-i vadă pe foștii profesori. Agățat strâns de mâna vărului, am 
pășit în spațiul plin de mistere și tainice minuni. Îmi aduc aminte 
aievea ce emoții strașnice am încercat, cât de imensă mi se părea 
bolta arcuită de la intrarea în liceu, cât de înaltă mi se arăta scara 
profesorilor, toate hiperbolizate de ceea ce aflasem între timp că se 
petrecea înăuntru. La ieșirea din liceu am intrat într-o librărie 
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apropiată, conturându-se astfel unul dintre traseele care îmi vor 
marca ulterior existența.  
 S-ar putea spune că în toți cei opt ani de școală m-am 
pregătit efectiv pentru liceu. Și, până să ajung elev la liceu, 
parcursesem pe cont propriu părți consistete din materia de liceu. 
Eram dominat de acel ideal renascentist al cunoașterii depline, 
exprimat cel mai bine de Pico della Mirandola prin strigătul său 
care îl ducea în eternitate: „Știu tot ce se poate ști și încă ceva pe 
deasupra!”  Așa se face că la intrarea în liceu eram cel mai liber om 
cu putință, drept pentru care mi-am făcut un program de lecturi 
filosofice, științifice și literare fundamentale. Îmi verific acum 
jurnalul pe care îl țineam atunci zilnic și constat – hai să caut la 
întâmplare -  că într-o săptămână citeam atât pagini din Dostoievski, 
„Idiotul”, și după o noapte de lectură plecam la liceu într-o stare 
febrilă, o broșură despre genetică apărută în colecția „Știința pentru 
toți”, precum și câteva pagini din Hegel, „Fenomenologia 
spiritului”, lectură care mă băgase în grea încurcătură. Cum aș fi 
putut să fac toate acestea fără liceul „Maiorescu”, fără profesorii 
lui, fără lecțiile zilnice, fără colegii mei, acesta fiind contextul în 
care mă simțeam ca peștele în apă, catalizatorul în care îmi 
verificam cunoștințele și îmi ardeam ideile. Liceul, așa cum a fost, cu 
toate la un loc, cu bune și rele, a însemnat pentru mine cea mai bună 
lume posibilă în care am locuit educațional vreme de patru ani, 
depășită în intensitate doar de ceilalți patru ani petrecuți în 
ascensiune pe spirala cunoașterii, anii facultății. Nimic din ceea ce a 
urmat mai apoi în viață, chiar dacă au fost împliniri dorite, nu a mai 
fost încărcat de atât de mult entuziasm și autenticitate. Desigur, ce 
altceva am putea simți față de adolescență, când încă nu suntem 
viciați de vinovățiile lumii?  Vorba lui Ion Barbu: „Că vinovat e tot 
făcutul / Și sfânt, doar nunta, începutul.” 
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 Apreciez, cu acest prilej, strădania și interesul celor doi 
coordonatori ai ediției pentru a strânge aceste intervenții.  
 Mă gândesc cu această ocazie la preocuparea dl prof. Ion 
Mateescu pentru îndrumarea foștilor elevi ai școlii și iată că 
realizarea s-a produs mai târziu, după moartea lui. 
 Cu ocazia lansării volumului sus menționat, domnul Emil 
Păunescu a prezentat câteva aprecieri legate de subiectul abordat. 
 De asemenea, au mai luat cuvântul prof. dr. Stoenescu 
Constatin și prof. Irescu Florin. 
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 Din revista „Litere”, redau articolul intitulat  
 

Surâsul timpului în spațiul maiorescian 
 
  Îmi doresc să-mi păstrez resursele active astfel încât, în 
timpul ce mi-a fost dăruit, să-i  învăț în continuare pe elevii mei cum 
să tânjească după marea îndepărtată, nesfârșită înainte de a vrea să 
construiasca un vapor, să-i ajut în a înțelege că vor putea să 
deprindă mersul pe valuri în picioare numai dacă  nu se vor teme de 
apă, așa cum și eu am avut șansa de a învăța toate acestea alături de 
profesorii  care m-au îndrumat în spațiul maiorescian, fără de care 
nu aș fi fost acum un povestaș care, prin forța cuvântului, „umblă”, 
încercând să deschid noi orizonturi copiilor care vor deveni 
OAMENI. 
  Așadar, să ne bucurăm de surâsul timpului în spațiul 
maiorescian împreună cu absolvenții alături de care am inițiat  
publicația de față în anul școlar 2005-2006, dar și împreună cu 
elevii actuali care au crezut în ea, asigurându-i continuitatea și o 
puternică ancorare în lumea contemporan. Paginile pe care vi le 
oferim astăzi, dragi cititori, reprezintă o fărâmă din spiritual celor 
care s-au format în acest liceu, contopind trecutul cu viitorul și 
tradiția cu inovația! 
                prof. Adriana Preotu, Colegiul Național „Ion Maiorescu” 
 
 În contextul acestui „surâs maiorescian”, vă prezint o reflecție 
a mea, intitulată: 

Totul în timp 
 Pornind de la „Surâsul timpului în spațiul maiorescian”, să ne 
oprim puțin la elementele timpului. 
 Am arătat că „Timpul reprezintă oglinda vieții”, iar „ochiul -
oglinda sufletului”. În timp, „oare am reușit să pierdem timpul sau  
să aducem ceva necesar pentru care timpul ne va judeca?” 
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 Am încercat să facem ca timpul folosit pe parcurs, „inducția 
și deducția”, prin relația P(1) - P(n) - P(n+1), deci inducția fiind 
completă, ne raportăm la relația trăită în timpul  spațiului 
maiorescian. 
 Oare am oprit timpul ca el să se definească pe perioada 
studiată în timp?! 
 Oare am oprit timpul ca el  să se facă prezent la tot ce s-a 
așternut pe hârtie și în timp să se definească starea de timp? 
 Am reușit într-o oarecare măsură să cunoaștem timpul trecut, 
oprindu-ne la timpul prezent prin voie sau prin chin, acest timp 
proiectat în viitor pentru alte generații, așteptând definiția prin infinit, 
momentul împărțirii, oferindu-ne ceva mai bun decât timpul prezent. 
  Dacă pe parcursul timpului timpul a fost de partea noastra, îi 
mulțumim că ne-a suportat și iată surâsul timpului în favoarea 
noastră se ivește. 
 Oare eu am făcut totul în cei 90 de ani de viață pe care îi 
trăiesc, oare timpul mă va analiza în oglinda sufletului în timpurile 
prezente? 
 Făcând legătura între viață și timp, putem spune: 
  Copilăria - primăvara, 
  Tinerețea - vara, 
  Maturitatea - toamna, 
  Bătrânețea - iarna,  
adică legătura existenă între ANO—TIMP. 
 Traducând în fapt această teorie a timpului, putem spune o 
vorbă de duh: 
 „Timpul există pentru ca lucrurile să nu se întâmple în 
același timp”. (Albert Einstein)  
        și „Ceea ce nu trăim la timp nu mai trăim niciodată”. 
(Octavian Paler) 
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 În viață, fiecare trebuie să facă totul cât mai bine, să 
îndrăznească cât mai mult și să nu fie încântat niciodată de sine! 

Și, în final, fac un îndemn către toți de cei de vârsta a treia: 
să iubească viața și să reflecteze la următoarele versuri ale poetului 
englez Robert Browning: 
 
 „Vino să îmbătrânim împreună! 
  Încă nu am trăit ce-i mai frumos, 
 Sfârşitul vieţii,  
 Pentru care a fost un început.” 
 
 Pornind de la aceste ultime versuri, am putea spune: „Să 
râdem împreună pentru că nu am trăit cei mai frumoși ani din viața 
noastră.” 
 E bine ca în cadrul acestor considerații asupra a ceea ce am 
numit „surâsul maiorescian” să ne referim la educația primită pe 
parcursul vieții, în familie, în școală, în relațiile cu cei din jurul 
nostru.  
 Umorul este pentru ființa umană un factor de echilibru 
esențial, care ne ajută mai ales în momentele grele ale vieții. Ne ajută 
să facem față provocărilor, să ieșim din orice situație zâmbind și, 
atunci când este cazul, să acceptăm inevitabilul.  
 Să nu uităm că zâmbetul este cea mai rapidă și directă cale de 
comunicare între oameni, este modul în care ne arătăm simpatia, dar 
ne manifestăm și solidaritatea. 
 Pornesc cu încrederea, dar și cu convingerea că invitația pe 
care mi-au făcut-o edilii orașului, ca un vechi component al 
surâsului, la un eveniment important din viața urbei noastre, este ca 
un răspuns la educația primită. 
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Discursul Primarului Municipiului Giurgiu, ec. Nicolae Barbu 

la festivitatea de dezvelire a statuii Reginei Maria:  
Stimată doamnă Prefect, stimați invitați,  

Trăiesc astăzi, mai întâi de toate, un moment de mare bucurie 
personală, dar mai ales de mândrie profesională, prin faptul că împreună 
aducem un umil omagiu unei personalități magnetice, a cărei contribuție 
în recunoașterea Marii Uniri în fața marilor puteri a fost determinantă. 
 Mă bucură prezența fiecăruia dintre dumneavoastră, părtași la 
această realizare infimă a administrației locale, comparativ cu ceea ce 
Regina Maria a făcut pentru români și pentru patria pe care a iubit-o 
mai presus de orice, plasând țara noastră în tabăra învingătorilor cu tact, 
diplomație și o ambiție greu de clintit, stârnind admirația marilor figuri 
politice ale secolului XX. 
 Am ales deloc întâmplător ziua de astăzi pentru a o omagia pe 
Regina Maria a României, respectiv împlinirea a 82 de ani de la trecerea 
sa în eternitate, la fel cum amplasarea statuii, fără fast și în absența 
publicului, din cauza acestei pandemii, a avut loc tot într-o zi de o 
puternică însemnătate națională, 27 martie, ziua aniversării Unirii 
Basarabiei cu România.  
 Statuia este opera sculptorului Constantin Ionescu, decizia 
acestui proiect de suflet fiind luată în anul Centenarului Marii Unirii, 
prin hotărârea Consilului Local al Municipiului Giurgiu și iată că astăzi 
trăim un moment unic, de mare bucurie pentru orașul nostru.  
 Reiterez onoarea pe care o trăiesc astăzi și prin a  lansa îndemnul 
tuturor celor care doresc să cunoască adevărata istorie a poporului 
nostru, de a o descoperi pe Regina Maria și de a-I cunoaște și recunoaște 
meritul pe care îl are în desăvârșirea statului modern de astăzi.  

Închei prin cuvintele testament ale Reginei Maria: 
„Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și a durerilor 

mele, frumoasă țară, care ai trăit în inima mea și ale cărei cărări le-am 
cunoscut toate. Frumoasa țară pe care am văzut-o întregită, a cărei 
soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veșnic îmbelșugată, fii 
tu mare și plină de cinste, să stai veșnic falnică printre națiuni, să fii 
cinstită, iubită și pricepută. (...) Și acum vă zic rămas bun pe veci: de 
acum înainte nu va voi putea trimite niciun semn: dar mai presus de 
toate amintește-ți, Poporul meu, că te-am iubit și că te binecuvântez cu 
ultima mea suflare. Maria, Regina României, 29 iunie 1933”. 
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 În continuare doresc să redau și o parte din discursul pe care 
l-am rostit cu acest prilej: 
 „Dacă pe 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, regele Ferdinad a fost 
încoronat cu coroana de oțel a lui Carol I, cea făurită dintr-un tun turcesc 
capturat la Plevna în 1877, Regele Întregitor aducea sub această măreață 
coroană, alături de „Vechea Românie”, Basarabia, Bucovina și 
Transilvania,  realizând „România Mare”. 
 Tot atunci a fost încoronată și Regina Maria, cu cea mai frumoasă 
coroană a Europei secolului 20, din aur masiv și care cântărea 1,8 kg. 
 A fost atunci un moment remarcabil, o izbândă a două personalități 
care s-au completat de minune și au devenit, așa cum a promis Regele 
Ferdinand în 1914, un cuplu de buni români. 
 Marea Unire e personificată, putem spune, prin încoronarea de la 
Alba Iulia, dar marea iubire pentru poporul român au determinat-o pe 
regină să treacă la religia ortodoxă în anul 1926. 
 Acest fapt a făcut-o să fie și mai iubită de către popor și nu trebuie 
să uităm niciodată că a fost prima regină încoronată a României și care a 
îmbrățișat sincer religia poporului ei. 
 Să ne bucurăm că în municipiul nostru s-a ridicat acest frumos 
monument, care nu este doar un omagiu adus unei mari personalități, ci o 
sursă de inspirație și un model pentru viața noastră de zi cu zi:  de oameni 
cinstiți, demni și atașați de valorile autentic românești.” 
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În continuare, legat de surâsul maiorescian, dar și de un 

zâmbet de acum 150  ani, un alt subiect aparte: 
 Inaugurarea Căii ferate București - Giurgiu, oglindită în presa 
vremii: 
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PARTEA A III - A 

 
„ 2020 rămâne în istorie ca 

Anul coronavirusului” 
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ANUL ȘCOLAR NU SE ÎNGHEAȚĂ 
 
 Dar totuși nivelul de cunoștințe al elevilor este redus din 
cauza faptului că activitatea la clasă se încheie pe data de 11 martie 
2020, situația școlară fiind definitivată, în mare parte, cu notele 
obținute de elevi până la această dată. Dacă semestrul al doilea a 
început la 13 ianuarie 2020, profesorul nu este convins că elevul a 
obținut rezultatele școlare  semnificative până la această dată. Se dau 
îndrumări pentru organizarea lecțiilor on-line, dar acest lucru nu este 
accesibil tuturor elevilor, pentru că nu toți au posibilitatea să 
participe la organizarea acestor activități, neavând calculatoare.  
 Este greu ca profesorul și elevii, pe baza planificării întocmite 
pentru cele 5 1uni, cât reprezintă semestrul al doilea, să parcurgă 
materia, deci un rezultat pierdut. Situația este mai grea pentru elevii 
din clasele a VIII-a,  a XII-a, și a XIII-a, ce trebuie să se prezinte la 
probele de evaluare și bacalaureat. 
 Dar să ne supunem timpului, timpul va fi sau nu în favoarea 
noastră, rămâne să ne confruntăm cu realitatea.  
 Lumea își riscă viața în lupta cu pandemia de coronavirus în 
toate sectoarele de activitate care au fost puternic afectate. Intră aici 
și prezentarea elevilor la olimpiadele județene sau naționale, ce nu a 
mai fost posibilă, deci anul acesta nu avem elevi olimpici la faza 
națională.  
 Iată că această situație se întâmplă după 76 de ani în viața 
școlii și poate în anumite sectoare de activitate, pentru că în anul 
școlar 1944 -1945 situația scolară se încheia la 6 aprilie 1944. 
 În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, aviația      
anglo-americană făcea raiduri pentru lansări de bombe, urlau sirenele 
pentru ca lumea să se ascundă, noi, elevii, în frunte cu profesorul, 
intram în tranșee în curtea liceului, 1a nivelul orașului fiind peste 150 
de tranșee. 
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 La începutul lui aprilie 1944, aviația aruncă câteva bombe în 
zona orașului, urmărind distrugerea rezervoarele de petrol existente. 
  Așa că, pe 5 aprilie 1944, în fața careului apare directorul 
Savin Popescu și anunță că din cauza acestor bombardamente 
cursurile anului de învățământ se încheie la 6 aprilie 1944, situația 
școlară fiind încheiată cu notele existente. 
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Raportul prefecturii 

 Elevii de la sate vor fi prezenți pe lângă conducerile de 
școală, precum și cei refugiați din orașe. Programul școlilor din sate 
va fi coordonat de directori ce vor raporta Inspectoratelor școlare.  
 Raidurile aviației anglo-americane continuă acțiunile de 
bombardare până la 23 august 1944 și produc pierderi umane și pe 
raza orașului Giurgiu.  
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 Pentru anul școlar 1944-1945, școala începe la 1 octombrie. 
În primele zile, în careu apare directorul și anunță ca pe 11 iunie o 
bombă a căzut pe strada București și o familie a fost omorâtă. 
 Cu părere de rău anunță că din această familie face parte și 
elevul Domnișoru Paul, din clasa a V-a, trecut în cursul superior, 
premiantul școlii.  
 Deci iată cum se scrie istoria și că timpul este oglinda vieții 
pe care cu toții o trăim din amintiri și din participarea la evenimente. 
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CU TOATE ACESTE GÂNDURI 
TRADIȚIA MERGE MAI DEPARTE 

 
Pe data de 4 noiembrie 2019, Colegiul Național ,,Ion 

Maiorescu” a sărbătorit 150 de ani de excelență în educație, 
eveniment al învățământului și al comunității giurgiuvene. 
Manifestarea a fost organizată de cadrele didactice ale colegiului cu 
implicarea Asociației „PRO MAIORESCU”.  

În deschiderea festivităților, Corul „Vlăsceanca”, condus de 
dna prof. Carmen Pețanca, a intonat Imnul național. În acordurile 
imnului școlii, a fost înălțat drapelul colegiului. A urmat slujba 
religioasă oficiată de Părintele vicar arhimandrit Teodor Șerban și un 
sobor de preoți.  

Dna director prof. Anton Corina a subliniat importanța acestui 
eveniment în viața școlii, necesitatea de a continua tradiția moștenită 
de la generațiile anterioare de profesori și elevi. Dna director Anton 
Corina a mulțumit instituțiilor cu care a colaborat, prin înmânarea 
plachetelor aniversare: Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, 
Primăriei Municipiului Giurgiu, Centrului Cultural ,,Ion Vinea”, 
Muzeului Județean de Istorie ,,Teohari Antonescu”, Teatrului ,,Tudor 
Vianu”. Au fost înmânate medalii aniversare și membrilor Asociației 
,,PRO MAIORESCU” implicați în proiectul ,,150 de ani de istorie în 
Colegiul Național «Ion Maiorescu»”, proiect coordonat de dl prof. 
Cornea Petre Mihai. Din partea Asociației ,,PRO MAIORESCU”, a 
adresat un mesaj dl prof. Mugur Burcescu, președinte. 

  Reprezentanții instituțiilor statului au transmis mesajul de 
felicitare prin dl senator Cristian Marciu, dna deputat Elena Dinu, 
secretar de stat pentru învățământ preuniversitar dl Florian Lixandru, 
dl primar Nicolae Barbu, dna inspector școlar general Delea Mirela, 
președintele Asociației Colegiilor Centenare - dl prof. George 
Cazacu. Din partea părinților, a intervenit dna Mariana Mitroi, iar 
Mihaela Daia a vorbit în numele elevilor. Absolventa Mădălina 
Georgescu a evocat cu emoție anii de liceu. La eveniment au mai 
participat, alături de elevii școlii, reprezentanți ai Ministerului 
Educației Naționale, ai instituțiilor locale și județene cu care școala 



SURÂSUL MAIORESCIAN                                                   Prof. Ion M. Dincă 

93 
 

colaborează în diverse proiecte, ai unităților de învățământ din 
municipiu și absolvenți.  

Am fost onorați cu prezența dl prof. Florin Droc, nepot al dl 
prof. Nicolae Droc Barcian. În prezența  Domniei Sale au fost 
dezvelite efigiile a două personalități marcante ale școlii, directorii 
prof. Nicolae Droc Barcian și prof. Savin Popescu.  

În cadrul festivităților, au fost premiați câștigătorii 
concursurilor desfășurate în ,,Săptămâna Maiorescu”: ,,Să ne 
cunoaștem școala”, „Repere giurgiuvene”, ,,Șah Maio”, Sesiunea de 
comunicări științifice ale elevilor „Ion Mateescu” și competiții 
sportive.  

Excelența în educație a fost confirmată de numeroasele distincții 
acordate Colegiului Național „Ion Maiorescu” 

 
 Crucea Casei Regale a României, conferită de Margareta, 

Custodele Coroanei Române 

 Diploma „Distincția Culturală”, din partea Academiei 

Române 

 Diploma aniversară „Spiru Haret”, din partea Ministerului 

Educației și Cercetării 

 Diploma aniversară „Excelență în Educație”, din partea 

Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu 

 Diploma „Centenar”, din partea Adunării Jubiliare a 

Colegiilor Centenare 
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COLECTIVUL DE CADRE DIDACTICE – septembrie 2019  
Limba și literatura română  Chimie 
Burcescu Mugur   Ababei Lucica 
Burcescu Venera   Stănescu Georgeta 
Ciulacu Elisabeta   Crăciun Daniela 
Preotu Adriana    Biologie 
Decea Dalia    Apostu Emilia   
Meclea Alina    Știrbu Elena 
David Cristina    Istorie 
Limba engleză    Bălan Floarea 
Anton Corina    Barbu Daniela 
Delea Mirela    Sabasanu Mirela 
Bădărău Claudia   Geografie 
Ilie Mihaela    Chițu Anca 
Mănăilă Maria    Voinea Veronica 
Coscai Adriana    Ispas Mihaela 
Țăranu Ramona    Socio-umane 
Limba franceză   Grama Doina 
Lazăr Mădălina    Stavarache Marian 
Bujor Cristiana    Știrbu Ortansa 
Măcăneață Persida   Informatică 
Limba germană   Chelu Hermina 
Mitea Monica    Pantelimon Daniela 
Limba latină    Chiricioglu Alina 
Iordan Michaela   Alexandrescu Adriana 
Matematică    Educație plastică 
Olteanu Șerban    Grozea Violeta 
Boanță Daniela    Educație muzicală 
Encuna Eliza    Pețanca Carmen 
Mocanu Mădălina   Pețanca Virgil 
Țincu Elena    Religie 
Staicu Ion    Zgorobete Mariana 
Chiricioglu Alina   Tudor Georgian Bogdan 
Fizică     Educație tehnologică 
Simion Florentina   Dana Daniela 
Cornea Adriana    Educație sportivă 
Cornea Petre Mihai   Sandu Cătălin 
Paraschiv Liliana   Baiarac Ion 
     Zimnicaru Bogdan 
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Tabel personal auxiliar și nedidactic 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



SURÂSUL MAIORESCIAN                                                   Prof. Ion M. Dincă 

97 
 

TABEL CU ELEVII CLASELOR  AVIII-A ȘI A XII-A 
ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 
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 Din situația existentă în arhiva liceului, pusă la dispoziție de 
doamna secretară Oprea Mioara, putem să facem o analiză a 
rezultatelor obținute de absolvenții Colegiului Național „Ion 
Maiorescu” și rezultatele obținute de absolvenții din celelalte școli 
ale județului : 
 

 Colegiu Județ 
 

Evaluare  98,38 60,3 
Bacalaureat 85,71 42,4 

   
 
 Șefi de promoție: 
 Real:           Buzea Alexandru Mihai 
 Uman:        Nedelea Andreea Tiberia 
 Gimnaziu:  Vișan Cristina Ioana 
 
 În anul școlar 2020-2021, situația elevilor din colegiu va fi:   
  Clasele  V - VIII :   202 elevi 
 Clasele IX - XII  :   843 elevi 
 Total :                    1045 elevi 
 
 Anul școlar 2020 - 2021 va începe pe data de 14 
septembrie 2020. 
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PARTEA A IV - A 

 
 
  

„Până și zeilor le plac glumele.” 
Platon 
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 Participanții la acest eveniment au primit din partea 
conducerii Colegiului Național „Ion Maiorescu” și a Asociației 
„PRO Maiorescu” o mapă cu propriile realizări. 
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Distincții primite cu ocazia împlinirii a 150 de ani de existență ai 
Colegiului Național „Ion Maiorescu” 
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Memoria invincibilă 
 

Anul 2019 a marcat 150 de la înființarea Colegiului Național 
„Ion Maiorescu” printr-o serie de manifestări publice care au reliefat 
la justa valoare atât importanța instituțională a liceului cât și prezența 
lui semnificativă în viețile personale ale celor care au învățat aici. Aș 
spune că a ieșit din nou în față faptul că liceul nostru reprezintă chiar 
mai mult decât credem prin aceea că el constituie o realitate 
imaterială, de ordin spiritual, care învăluie totul, printr-o alchimie 
inefabilă, într-o substanță imperceptibilă care capătă un rol edificator 
primordial. Liceul este mai înainte de noi nu doar în ordine temprală, 
ci și în ordinea firii, ne precede și ne justifică. Întrebarea „Ce liceu ai 
făcut?” capătă conotații demiurgice.  

Atenți prea mult la obiecte și tehnici, uităm adesea că suntem 
marcați pe viață de locurile spirituale prin care trecem. Îmi aduc 
aminte acum de povestea rostită de un filosof, poveste pe care o 
adaptez la cazul liceului nostru. Ei bine, să presupunem că un copil 
care ar vizita liceul ar întreba la sfârșit: „Mi-ați arătat o clădire! 
Liceul unde este?”  Despre acest liceu imaterial care luminează în 
fiecare dintre noi ne vorbește Ion Dincă în noua sa carte, Surâsul 
Maiorescian, apariție oportună care nu ne dă timp să ne pierdem 
entuziasmul care ne ține pe linia de plutire în ciuda vremelniciei și a 
precarităților.  

Ion Dincă știe bine ce înseamnă maiorescianismul în toată 
dimensionalitatea lui complexă și îi adaugă virtutea unei memorii 
invincibile, adică, o memorie care păstrează esențialul și care nu 
iartă. Între atât de multe întâmplări, Ion Dincă devine cronicar și 
martor, asemenea unui istoriograf care știe importanța consemnării la 
cald a evenimentelor. Altfel spus, a fi maiorescian înseamnă nu doar 
a celebra, ci și a fi conștient de propria istorie și valoare dovedită. 
 Identific în această ecuație dubla situare a profesorului Ion 
Dincă, atât în istoria ca desfășurare a faptelor, istoria ca res gestae, 
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cât și în istoria ca relatare a faptelor care au avut loc, istoria ca rerum 
gestarum. Așadar, un protagonist al desfășurării evenimentului 
aniversar devine cronicar al acestuia, o șansă enormă pentru un liceu 
obișnuit să fie în avanposturi.  

Cartea amirabilului director și profesor Ion Dincă este făcută 
cu multă pasiune, poartă în ea, ușor de deslușit, energia celui care are 
loc în sufletul său pentru noi toți. Cartea sa devine un loc în care ne 
regăsim, ne recunoaștem și ne reamintim de anii frumoși ai liceului. 
 În același timp, cartea sa este un document care surprinde 
într-o formă pură, prin puterea imaginii și a facsimilului, 
autenticitatea momentului sărbătoresc. Este un reportaj făcut cu 
bucurie, izvorât din pasiunea unui om care este de o viață împreună 
cu liceul nostru. Surâsul Maiorescian  este deopotrivă o mărturisire a 
dăruirii pentru profesie și o revendicare a plenitudinii vieții de 
profesor. Aș remarca forța de exemplaritate pe care o transmite 
această carte, nu doar la nivel personal, ci și din perspectiva unei 
comunități în care dinamica relației dintre maestru și discipol se 
deschide spre recunoașterea comuniunii spirituale a maiorescienilor. 
 Prin Surâsul Maiorescian știm că nu ne vom pierde în timp, 
memoria noastră este invincibilă.  

 
                            Prof. univ. dr. Constantin Stoenescu 

Director  al  Departamentului 
 de Filosofie Teoretică, 

Universitatea din București 
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Din această promoție, cinci absolvenți au paricipat cu eseuri. 
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La mulți ani Domnule Profesor Ion Dincă ! 
 
 La vârsta superbă pe care o împliniți astăzi ași vrea 
să fiu de față, așa cum dumneavoastră nu ați lipsit de la 
niciuna din conferințele mele, semnând o condică inedită, 
aceea a prezenței spirituale. Dacă anii nu ar fi fugit, i-am 
ține la piept. Dar ei se fac pene care ne fortifică aripile.  
 Ne-ați învățat să zburăm. A fost bine dar și rău, 
fiindcă iată, acum, suntem risipiți peste tot prin lume, dar 
vă ducem faima. 
 Ați condus un liceu într-o vreme când toți eram 
conduși. 
 Patina unei astfel de sarcini v-a împovărat. Ați 
zâmbit mai târziu cu fiecare elev, știind că matricola nu era 
decât o efigie în care valoarea heraldică se ofilise. 
  Sunteți în Biserică la fiecare Liturghie și Hram, la 
întrunirile culturii de la Ateneul „Nicolae Bălănescu”, la 
Teatrul „Tudor Vianu”, la Școala de Muzică și Arte 
Plastice „Victor Karpis”, la Centrul Cultural „Ion Vinea”, 
la tot ce motivează Paideea. 
 Viețuiți în veșnicia orașului ca într-o Lavră. 
 Aveți prieteni de toate vârstele, scrieți cărți 
memorialistice și monografii. 
  Toate dintr-o inimă de om, în care soția 
Dumneavoastră, Distinsa Profesoară Maioresciană de 



SURÂSUL MAIORESCIAN                                                   Prof. Ion M. Dincă 

121 
 

Biologie, Doamna Paula Dincă, luminează cu rază serenă 
peste copii și nepoți. 
 Eu sunt departe. Dar ca în matematică, putem reduce 
totul la absurd. Și dacă 
obținem preț de o clipă Nemurirea, înseamnă că o merităm 
pentru vecie. 

La Ani Mulți și Fericiți ! 
 

Doctorul de Suflete 
Cosmin-Ștefan Georgescu 

 
13 Septembrie 2020 
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