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Pentru că fiecare sărbătoare trebuie să aibă și
un sfârșit care să ofere prilejul de a reflecta asupra
celor întâmplate, suita de manifestări dedicate împli-
nirii a 150 de ani de activitate educațională la Colegiul
Național „Unirea” s-a încheiat printr-o Gală jubiliară.
Aceasta a avut loc sâmbătă, în data de 23 ianuarie, în
Aula „Mihai Eminescu” a liceului și a constat în acor-
darea de distincții în semn de mulțumire și apreciere
diverselor personalități prezente la eveniment. 

Gala a fost deschisă prin prezentarea liceului
din perspectiva istorică, a tuturor etapelor pe care
acesta le-a traversat de-a lungul timpului, de la Gim-
naziul „Unirea” la Colegiul Național „Unirea”; mate-
rialul video a fost realizat de către elevii acestuia.
Programul a continuat cu un scurt concert, susținut
de Corul de Cameră „Pastorala” din Focșani, dirijat de
domnul Dumitru Săndulachi, care la final a transmis
sincere „felicitări colectivului de cadre didactice, ele-
vilor pentru rezultatele obținute an de an și pentru
exemplul pe care îl oferă celorlalte unități de
învățământ din județ”. 

Gala jubiliară „Unirea 150”

Următorul punct în programul evenimentului
l-a reprezentat discursul domnului director Cornel
Noană, care, alături de absolventa Liana Pătraș, a fost
și moderatorul galei. Momentul a fost unul semnifi-
cativ, protagonistul în cauză mărturisind cu emoție:
„Sunt într-unul din cele mai dificile momente ale aces-
tei aniversări „Unirea 150”. M-am gândit mereu ce ar
trebui să spună un vremelnic director al unei școli care
are, evident, mult mai mulți ani de trăit decât acești
150 care au trecut. Am avut temeri dacă ne ridicăm
la înălțimea înaintașilor noștri, am avut temeri dacă
profesorii despre care vorbesc distinșii noștri musafiri
au fost de neatins, dacă elevii noștri de astăzi vor fi la
fel de confirmați valoric ca elevii liceului „Unirea” de
altă dată. Va trebui însă să recunosc că ne asumăm în
integralitate istoria acestui liceu, că o respectăm și că
ne este muză de inspirație. Facem parte dintr-o cate-
gorie a școlilor care s-au înființat în secolul al XIX-lea,
tocmai pentru a ridica țara și neamul.” 

În numele Colegiului, directorul Cornel Noană
a oferit diplome de excelenţă, medalii jubiliare „Uni-
rea 150” şi macheta CNU unor personalități uniriste
de prestigiu. Pe scenă au urcat compozitorul şi dirijo-
rul israelian Aryeh Levanon, unul dintre primii dirijori
ai Orchestrei Unirea, absolvent al liceului în urmă cu
65 de ani, prof. univ. dr. Gheorghe Moldoveanu, pros-
păt laureat al Academiei Române pentru cartea „Dic-
tionarul  limbajului  poetic al lui Octavian Goga”, prof.
univ. dr. Gheorghiţă Geană, prof. univ. dr. Ioan Pînzaru,
Ioan Gavrilescu, manager echipei de handbal femi-
nine Oltchim Râmnicu Vîlcea, unirist al promoţiei
1957, care a catalogat manifestările de la CNU din
aceste zile ca fiind „de înalt nivel academic” şi la pro-
punerea căruia s-a ţinut un moment de reculegere
pentru foştii profesori şi elevi care nu mai sunt.  

Datorită importanței pe care a reprezentat-o
liceul de-a lungul timpului pentru orașul Focșani și nu
numai, domnul director a celebrat amintirea elevilor
uniriști căzuți în războiul de reîntregire al patriei, care
au făcut ca „Unirea” să contribuie la desăvârșirea is-
torică a neamului și a limbii române. 

a consemnat Iris SAVU
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Gabriel Ispas 
Secretar de Stat MEC

prof. George Cazacu
președintele Alianței Colegiilor Centenare
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23 ianuarie
Domnul colonel Valentin Nedelescu a prezen-

tat salutul Garnizoanei Focșani, în numele căreia a
oferit, în semn de admirație și prețuire, o plachetă ani-
versară colegiului. „în semn de admiraţie şi preţuire a
actului educaţional care a şlefuit şi desăvârşit timp de
150 de ani nenumărate generaţii de caractere remar-
cabile”. 

La nivel național, CNU face parte din Alianța
Colegiilor Centenare, al cărui președinte domnul prof.
dr. George Cazacu a fost premiat în cadrul evenimen-
tului. În discursul dumnealui, acesta a insistat asupra
importanței pe care a avut-o instituția în primele sale
decenii de activitate, importanță care s-a transformat
în tradiție. „Un secol și jumătate se confundă cu istoria
modernă a României și nu ezităm să spunem că dum-
neavoastră, cei de azi, ca și cei de ieri, sunteți parte
din această istorie frământată, prin felul prin care ați
edificat o instituție de valoare și prin modul în care ați
educat seriile de copii ale școlii. Se verifică astfel acea
frumoasă apreciere a lui Eminescu, potrivit căreia - o
școală bună este aceea în care elevii învață mai mult
decât li se dă, mai mult decât spun manualele, mai
mult chiar decât spun profesorii.” 

Următorii doi invitați au fot domnul primar al
municipiulu Focșani, Decebal Bacinschi și domnul
vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea,
Dragoș Bârlădeanu, care au împărtășit la unison onoa-
rea de a sărbători alături de uniriști cei 150 de ani de
istorie și performanță școlară. „Sunt convins că prin
puterea dvs. de muncă, prin capacitatea copiilor, acest
colegiu va fi unul dintre cele mai bune din țară și sun-
tem mândri de acest lucru.” a transmis domnul primar
Bacinschi.

Un alt laureat al Galei de a cărei prezență de-
osebită ne-am bucurat a fost dirijorul Arieh Levanon,
absolvent al liceului venit anume din Israel pentru a
lua parte la aceste manifestări. După 65 de ani
petrecuți în afara țării, domnul Levanon a rememorat
atmosfera liceului dumnealui, primii pași în muzică
făcuți aici.

Organizarea și buna desfășurare a evenimen-
telor pe parcursul celor 5 zile de sărbătoare, „la un
nivel academic”, au fost cele care au impresionat în
mod particular promoția 1957, care, prin reprezen-
tantul în persoana domnului Ioan Gavrilescu, invitat
al Galei de sâmbătă, a acordat o diploma jubiliară li-
ceului, în semn de considerație. 

Un alt gând frumos a fost transmis colegiului
din partea domnului profesor univ. dr. Gheorghiță
Geană, care a afirmat următoarele: „Liceul Unirea
poartă, prin numele său, o demnitate cu totul aparte.
Numele face parte din identitate la orice ne-am re-
feri.” În același ton, domnul prof. univ. dr. Gheorghe
Moldoveanu a mărturisit nostalgic faptul că CNU „se
construiește pe istorie, pe tradiție și vizează viitorul”,
idee completată de domnul prof. dr. Ioan Pânzaru,
care a declarat că „Unirea păstrează conștiința, păs-
trează unitatea cercetării și a gândirii”. Toți cei trei
invitați au fost absolvenți ai liceului și distinși cu di-
plome de excelență.

ÎPS Arhiepiscop Ciprian al Buzăului și Vrancei

prof. univ. dr. Ioan Pânzaru

Decebal Bacinschi - primarul Municipiului Focșani



CRONICILE  ANIVERSARII
Cu ocazia aniversării, colegiul s-a aflat și în

atenția domnului prefect Nicușor Halici și a domnului
secretar de stat din MECȘ Gabriel Ispas, care au oma-
giat performanța și contribuția în învățământul româ-
nesc ale acestuia. „Astăzi suntem aici și ne bucurăm
de 150 de ani de existență; și nu doar de existență, ci
de excelență.”- domnul Gabriel Ispas, la înmânarea
plachetei omagiale drept recunoaștere a celor 150 de
ani de neîntreruptă activitate didactică.

Ultimul invitat special din cadrul acestei Gale
jubiliare a fost Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian,
Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei; în ciuda faptului că
nu a avut o legătură directă cu instituția de
învățământ, acesta a mărturisit că emoția s-a transmis
tuturor celor prezenți la manifestări, deoarece
„Unirea continuă să își păstreze prestigiul; se hrănește
din realizările trecutului și are speranțe pentru viitor”

.
Evenimentul s-a încheiat cu discursul Lianei

Pătraș Alexandru, o uniristă convinsă care a evocat
primele momente de libertate trăite la Unirea; o liber-
tate oferită de „un alt fel de profesori, care s-au bu-
curat să vadă în elevi parteneri de idei, spirite libere,
nu doar învățăcei” și care au făcut-o să se simtă „un
om privilegiat”!

De asemenea, un moment important în cadrul
Galei l-a reprezentat și premierea celei mai nume-
roase familii în materie de elevi uniriști, absolvenți sau
actuali. Această familie poartă numele de Dincă și în-
sumează 8 membri, din 4 generații diferite, care „au
făcut din Unirea uniriștilor un crez” și cărora liceul le
mulțumește: Iulian Dincă din promoţia 1977, Alin şi
Silvia Dincă din promoţia 1996, Dorin şi Raluca Dincă
din promoţia 2003, Mădălin şi Ana Dincă din promoţia
2009, Lucieana Dincă - salariat din 1997. 

La finalul galei CNU, profesorul Cornel Noană
şi primarul Decebal Bacinschi au dezvelit o placă oma-
gială la împlinirea a 150 de ani de existenţă ai acestei
prestigioase instituții de
învățământ.

Gala Jubiliară a în-
cheiat, așadar, suita eveni-
mentelor dedicate împlinirii
celor 150 de ani de activi-
tate, recunoscând meritele
tuturor celor care rezonează
cu spiritul unirist și care
cred cu adevărat în puterea
acestuia.
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prof. Cornel Noană alături de 
primarul Decebal Bacinschi


