
 

Sfântul Spiridon s-a născut în anul 270 în 

localitatea Askia din insula Cipru, din părinţi 

simpli, iar principala îndeletnicire a copilăriei sale 

a fost paşterea oilor. Sfântul Spiridon a cunoscut 

taina nunţii, iar după ce a murit soţia sa a 

îmbrăcat haina monahală, cheltuindu-şi averea 

pentru cei care erau în lipsă şi în nevoie. Fiind 

înzestrat de Dumnezeu cu darul facerii de 

minuni, căci „vindeca tot felul de boli, din cele cu 

anevoie de vindecat, şi izgonea duhurile rele 

numai cu cuvântul“, Sfântul Spiridon a devenit 

păstorul spiritual al credincioşilor din cetatea 

Trimitundei. A trăit în timpul marelui împărat 

Constantin (306-337),, fiind un susţinător 

neclintit al dreptei credinţe, pe care totdeauna a 

prezentat-o oamenilor nealterată. 

 
La Sinodul ecumenic care a avut loc la Niceea în anul 321, printre participanţi s-a 
numărat şi Sfântul Ierarh Spiridon, reprezentantul bisericii din cetatea Trimitundei. 
Aici, el i-a uimit pe mulţi cu simplitatea cu care a explicat credinţa ortodoxă. Fără prea 
multă ştiintă de carte, sfântul a reuşit să convertească un mare filosof al vremii de la 
arianism la ortodoxie. El s-a apropiat şi i-a zis: „Unul este Dumnezeu care a făcut cerul 
şi pământul, pe om din pământ l-a zidit şi toate celelalte, cele văzute şi cele nevăzute 
le-a aşezat cu Cuvântul şi cu Duhul Său. Pe Acel Cuvânt Îl credem noi că este Fiul lui 
Dumnezeu, care S-a milostivit de rătăcirea noastră, S-a născut din Fecioară, a vieţuit 
cu oamenii, a pătimit, a murit pentru mântuirea noastră, a înviat şi împreună cu El a 
înviat tot neamul omenesc. Pe Acesta Îl aşteptăm să vină, să judece pe toţi cu dreptate 
şi să răsplătească fiecăruia după vrednicie, şi-L credem că este de o fiinţă cu Tatăl, pe 
scaun împreună-şezător şi asemenea cinstit. Acestea, astfel, le mărturisim fără ispitire şi 
încercare şi nici tu nu îndrăzni să ispiteşti adevărul, pentru că el covârşeşte toată 
înţelegerea ta şi este mai presus decât toată cunoştiinţa“. 
Ca să-i dovedească filosofului unitatea Sfintei Treimi, Sfântul Spiridon a făcut semnul 
Sfintei Cruci cu dreapta, având în stânga o cărămidă, şi invocând numele Sfintei 
Treimi. Deîndată focul s-a ridicat în sus, apa a căzut pe pământ, iar lutul din cărămidă 
a rămas în mâna lui. Toţi cei prezenţi au fost cuprinşi de uimire, iar filosoful nu mai 
avea cuvinte pentru a-l combate pe sfânt, în care lucra puterea dumnezeiască. 
 

 



 

Ziua Absolventului   
12 decembrie 2011 

 
Sărbătoarea patronală a Colegiului Naţional  " Spiru Haret " 

 

 
În vechea şi buna tradiţie a liceului nostru, vă invităm pe 
toţi, foşti dascăli ai şcolii, absolvenţi mai tineri şi mai puţin 
tineri, elevi şi profesori de azi să ne re-întâlnim, întru emoţia 
nostalgică a evocărilor şi exuberanţa clipei tinere, pentru a 
arunca încă o punte între a fost odată şi va fi şi mâine. 
 

Să ne bucurăm cu toţii de aceste ore ale comunicării altfel 
dintre generaţii ! 

În prag de sărbători, urăm spiriştilor şi invitaţilor lor, 
 

Sănătate, 

prosPeritate, 

iubIre, 

noRoc, 

reUşite ! 
 

Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional " Spiru Haret " 

Director, profesor de matematică Alexandru Constantinescu 
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Programul Activitatilor 
10 Decembrie 2011 

 
08.30 

Te Deum Laudamus ! 
Rugaciune de mare multumire 
 
Oficiază Prea Cucernicii Părinţi Vasile Axinia, parohul Bisericii 
Boteanu şi Mircea Goreţchi, parohul Bisericii Oţetari. 
 
Participă: profesori, personal didactic auxiliar, foşti şi actuali elevi. 
Locul desfăşurării: Sala Consiliului Profesoral 

 
09.00 
 

Parastas       
 

Comemorarea spiriştilor morţi în 
razboaiele mondiale şi în lupta pentru 
înlăturarea comunismului. 
Slujesc cei doi preoţi parohi însoţiţi de 
dascăli ai bisericilor amintite. 
 
Participă: profesori şi elevi. 
Coordonatori: Directorul colegiului, prof. 
Alexandru Constantinescu şi prof. Adrian 
Pascu, fostul director al colegiului. 
Locul desfăşurării: Holul Martirilor din 
1989 si 1991. 
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9.30 – 11.00 

Catedra de matematică 

„Matematicianul Spiru Haret - reformator de scoala, 
reformator al societatii” 

 
Participă: elevi ai claselor a VIII-a şi a IX-a 
Coordonatori: Director, prof. Alexandru Constantinescu, director adj., prof. Florin 
Vlăsceanu, prof. Iolanda Popescu, prof. Ileana Şerban 
Locul desfăşurării: Centrul de Documentare şi Informare ,,Laurentiu Mircea 
Panaitopol” 
Invitaţi : prof. Olimpia Popescu, prof. Armand Martinov 
 
 

Un titlu incitant : „Frumusete matematica” 
dialog cu autorul cartii, profesor Armand Martinov  

Participă: elevi ai claselor a VIII-a şi a IX-a 
Coordonatori: Director, prof. Alexandru Constantinescu, prof. Iolanda Popescu, prof. 
Anda Stihi 
Locul desfăşurării: Centrul de Documentare şi Informare ,,Laurentiu Mircea 
Panaitopol” 

 
Catedra de limba engleză 

„ Best of Britain” 
concurs pe teme de cultura si civilizatie 

 
Participă: elevii clasei a IX-a A 
Coordonatoare: prof. Dorina Enciu, prof. Georgiana Musat 
Locul desfăşurării: Sala 5 
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Catedra de ştiinte socio-umane 

Competitie pe scoala de simulare economica si 
manageriala pe computer 

 
Participă: elevi ai claselor a X-a şi a XI-a 
Coordonatoare: prof. Georgeta Georgescu 
Locul desfăşurării: Laborator informatică 
Invitaţi : Experţi Junior Achievement Romania 
 

 
10.00 – 12.00  
 

Catedra de limba şi literatura română 

„Scriitori contemporani in dialog cu spiristii” 
întâlnire cu scriitorii Mariana Petrescu si Dinu Dumitrescu, 

parteneriat cu Uniunea Scriitorilor 
 
Participă: elevii claselor liceale 
Coordonatori: prof. Luiza popescu, prof. Petre Constantinescu, prof. Ioana Dumitru, 
prof. Gabriela Beia, prof. Liana Hera, prof. Victoria Mihalcea, prof. Corina Buzoianu 
Locul desfăşurării: Sala Noica 
Invitaţi : Monica Tarău, redactor Radio România (absolvent C.N.”Spiru Haret”) şi Alis 
Popescu Zaharia, lector universitar (absolvent C.N.”Spiru Haret”) 

 

 
 „Recunoasteti personajul ?”  

concurs dramatic dedicat aniversarii lui I.L. Caragiale  
 

Participă: elevii claselor a V-a si a VI-a 
Coordonatoare: prof. Angelica Vlaicu 
Locul desfăşurării: Sala 5 
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„Ad Judicium Jovis ?”  - reprezentatie dramatica 
si un micro - spectacol de iarna 

 
Participă: elevii claselor a VIII-a, a V-a şi a VI-a   
Coordonatoare: prof. Angelica Vlaicu 
Locul desfăşurării: Sala 5 
 

 
Activitate interdisciplinara  

Limba şi Comunicare – Om şi Societate  

„Polivalenta coordonatei spirituale a fiintei si existentei 
umane în context intercultural” 
(puncte de interes : ideile lui Pascal Bruckner) 

 
Participă: elevii clasei a XI-a H   
Coordonatori: prof. Cristina Ştefan, prof. Petre Constantinescu 
Locul desfăşurării: Sala 1 
 
 

Absenteismul  scolar – o perspectiva a elevilor 
raport de cercetare sociologica 

 
Coordonatori: consilier şcolar Mihaela Inocan, prof. Cristina Ştefan 
Locul desfăşurării: Sala 1 

 

 
Catedra de biologie 
Biologia si arta 

expozitie de design : bijuterii, decoratiuni create si inspirate de natura 
 
Participă: elevi ai claselor a X-a E, a XI-a A, a XII-aF 
Coordonatoare: prof. Claudia Moga, prof. Veronica Calin 
Locul desfăşurării: Laboratorul de biologie 
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Demonstratie Ikebana 
 
Participă: elevi ai claselor a XII-a G, a XII-a H 
Coordonatoare: prof. Siţa Oaie 
Locul desfăşurării: Laboratorul de biologie 
Invitat : prof. univ. Maria Năstăsescu 

 
Catedra de chimie 

Amintiri de spirist 
 
Participă: absolvenţi ai liceului şi elevi ai claselor a IX-a E, a XI-a F 
Coordonatori: prof. Valerica Lupu, prof. Monica Muşat 
Locul desfăşurării: Laboratorul de chimie 

 
 

Catedra de istorie - geografie  
Dezvoltarea competentelor in societatea cunoasterii 

Itinerarii medievale: Bucuresti-Brasov-Sighisoara 
 
Participă: elevi ai claselor a IX-a B, a IX-a F, a X-a D 
Coordonatori: prof. Valentina Bilcea, prof. Luminiţa Gheorgheasa 
Locul desfăşurării: Sala 15 

 
 

Catedra de fizică 
Fizica ...... dupa absolvirea liceului - dezbatere 

 
Participă: absolvenţi ai liceului şi elevi ai claselor a XI-a A, a IX-a D, aIX-a A, a IX-a C, 
a XII-a B, a XII-a F 
Coordonatori: prof. Valentin Croitoru, prof. Petronia Dumitrescu, prof. Ana -Delia 
Stancu, prof. Daniela Aldea 
Locul desfăşurării: Laboratorul de fizică 
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Catedra de educaţie muzicală 

Lansarea revistei " Has " 
Concert 

 
Participă: elevii clasei a IX-a H 
Coordonatoare: prof. Mariana Comăniţă 
Locul desfăşurării: Sala 8 

 
 
11.00 – 12.00  

 

Activitate interdisciplinara 
Limba şi literatura română - psihologie 

 
" Tinerii de ieri – tinerii de azi " 

Concurs de creativitate cu doua sectiuni:  
1. Dialogul dintre generatii - grupaje lirice si eseistica  
2. Adolescenta în imagini – abordare psihologica a vârstei  

 
Participă: elevii clasei a XI-a E 
Coordonatori: prof. Victoria Mihalcea, prof. Florica Dumitrescu 
Locul desfăşurării: Sala 18 

 
Catedra de informatică 

Tur virtual de liceu – concurs de proiecte 

Participă: elevi ai claselor a IX-a A, a X-a B, a XI-a B, a XI-a C, a XI-a D, a XI-a F, a 
XII-a A, a XI-a B, a XII-a D 
Coordonatori: prof. Nicolae Stănescu, prof. Antonica Mocanu, prof. Daniela Soare, 
Inspector, prof. Ştefania Penea, prof. Dragoş Dragan, prof. Ioana Copil 
Locul desfăşurării: Laborator de informatică 
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Catedra de matematică 

 
" Teorema Cantor -Bernstein si aplicatii " 

conferinta sustinuta de prof. univ. dr. Liviu Ornea, Univ.Bucuresti, Fac. 
de matematica, in cadul seriei de conferinte            

      " Matematica in actualitate " 
 
Invitati: profesori de matematică din municipiul Bucureşti 
Coordonatori: Insp. prof. Gabriel Vrinceanu, Dir. prof. Alexandru Constantinescu, 
prof. Maria Elena Panaitopol; 
Parteneri: S.S.M.R., I.S.M.B. 
Locul desfăşurării: Centrul de Documentare şi Informare ,,Laurentiu Mircea 
Panaitopol” 

 
Catedra de limba engleză 

" Toposul pillatian " – calatorie virtuala  
- Identificarea locurilor creatiei pillatiene pe baza ciclului de poeme “Pe Arges 
in sus” de Ion Pillat 
- Interpretarea imaginilor sursa din albumul Maria Pillat-Brates, 
Painting and Reverie. 
- Joc de rol: Dinu si Nelli Pillat (Biruinta unei iubiri. Pagini de 
corespondenta). 
- Selectarea datelor privind “creanga bratiana”a arborelui genealogic al lui 
Dinu Pillat, elev spirist din promotia 1932-1940. 
 
Participă: elevii clasei a X-a A 
Coordonatoare: prof. Ana Durac 
Locul desfăşurării: Sala Dinu Pillat 
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12.00 – 14.30  
 

" Valorile scolii vs valorile societatii "  
dezbatere cu inviatii de onoare ai colegiului " Spiru Haret ": 

academicianul Solomon Marcus , filosoful Andrei Plesu, 
scriitorul Marcel Petrisor si profesorul Adrian Pascu, 

moderata de directorului liceului, profesor Alexandru Constantinescu 

Program cultural –artistic 
Solo pian si grup coral 

 
Andrei Dumitrescu " Fur Elise " , L. van Beethoven 
Colindul " Go tell it to the mountain" , acompaniament  pian Cristian Sutaru 
(9H) , chitară Costin Cace 
Profesor coordonator : Mariana Comăniţă 

Relansarea volumului 
" Amintiri din scoala. Promotia Spiru '66" 

in prezenta domnului Bruno  Gheorghievici, absolvent al liceului 
 

Lansarea noului numar din revista liceului in limba franceza  
"H'Arrêt sur image" 

 
Colectivul de redacţie: elevii clasei 12 H; 
Redactori şefi : Alexandra Oprea, Andra Tudor 

 
Profesori coordonatori : Mihaela Zoicaş, Mihaela Milostivu 
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Recitari din lirica franceza cu acompaniament de pian si chitara 
 
" L'accent grave"  de Jacques Prévert - Alexandra Oprea şi Alin Costea 
 (12 H) 
"Le Cancre" de Jacques Prévert - Alexandra Oprea, Ruxandra Chiriac şi 
Andrei Onciu (12H) 
"Si" de Michel Quoist  -  Andra Tudor, Raluca Băceanu, Andreea Savu, 
Bianca Stanciu, Ana-Maria Popa, Ana Stan  (12H) şi Vlad Bărbulescu (11A) 
 
Chitară bass, chitară electrică, pian : Paul Iorga, Andrei Bosnyak, Călin 
Ponea, Eduard Surcel (9D) 
 
Profesori coordonatori : Mihaela Zoicaş, Virginia Udatu, Mihaela Milostivu 

 

Activitate interdisciplinara fizica-franceza 
"Dieu existe-t-il  ?" – Alebert Einstein 

Razvan Avadanei, Andrei Rudolf (11D), Andrei Onciu (12H) 
 

" Visul unei nopti de ….iarna" 
 pasi de balet si versuri din lirica engleza 

 
Dansează eleva Carmen Papa (10 A) şi recită elevul Andrei Csolsim (12 G). 
                          
Profesori coordonatori : Ana Durac , Nicoleta Stănescu 
 

Din lirica romana – recitari si cantec 
 
Bianca Cojocaru (11D), Ana Nicolescu, Denisa Manolache, Maria Vintilă, 
Sara Esterabadeyan, Laura Buruiană, Ioana Lipcinski (9H), Cătălina Lungu 
(10G) 
 
Profesori coordonatori : Luiza Popescu,Liana Hera, Ioana Dumitru 

 

Recital de colinde 
interpreteaza un grup de elevi de la Seminarul Teologic 

 
 

Profesor coordonator : Corneliu Comănescu 
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14.30 – 15.15 
 

Catedra de limba franceză 

" La Ballade de Marie Curie" par Michel Fustier 
micro-reprezentatie teatrala 

Participă: elevii claselor a VII-a, a VIII-a 
Coordonatoare: prof. Georgeta Mihailescu 
Locul desfăşurării: Sala Noica 
 

"La Cantatrice chauve "de Eugène Ionesco – scène 1 
Participă: elevii clasei a IX-a H 
Coordonatoare: prof. Felicia Ene 
Locul desfăşurării: Sala Noica 
 

Nous vous présentons Alizée Jacotey, chanteuse pop 
 

Catedra de limba romană 

" Pagini de lectura în interpretari celebre "  
 moment bookfest 

 
Participă: elevii claselor a VII-a, a VIII-a 
Coordonatoare: prof. Luiza Popescu 
Invitat : actriţa Alina Zaharia 
Locul desfăşurării: Sala 6 

 

Catedra de educaţie plastică 

Vernisajul concursului-expozitie " SpirArt" 
 
Coordonatoare: prof. Sanda Amarandei 
Locul desfăşurării: Holul mare parter 
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Activitate interdisciplinară 

educaţie plastică - religie 

" Portretul in icoana bizantina" 
Coordonatori: prof. Sanda amarandei, prof. Cristiana Achim, prof. Cornel Comanescu 
Locul desfăşurării: Holul cancelariei 

 
 
15.15 – 16.00 

 

Catedra de limba romană 

" In intimitatea secolului 19 " 
Dialog imaginar cu personalitati culturale, politice si literare ale sec. al 19-lea 
Participă: elevii clasei a X-a G 
Coordonatoare: prof. Ioana Dumitru 
Invitat : Mihaela Coman, Editura Humanitas, coordonatoarea proiectului naţional 
„Humanitas în licee” (echipa C.N.”Spiru Haret” ocupă locul 4 pe ţară)  
Locul desfăşurării: Sala 11 

 
Activitate interdisciplinară 

limba engleză - religie 

 
" A Christmas Carol" 

spectacol dramatic 
 

Participă: elevii claselor a XII-a H, a IX-a F 
Coordonatoare: prof. Cristiana Achim, prof. Nicoleta Stanescu 
Locul desfăşurării: Sala Noica 
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15.00 

“ La masa discutiilor si a voii bune ” 
cu spiristii de ieri si de azi si invitatii lor 

 
Domnul Solomon Marcus, matematician, membru al Academiei române, 
profesor emerit al Universităţii Bucureşti 
Domnul Andrei Pleşu, filosof şi scriitor, Rector al Colegiului Noua Europa 
Domnul Marcel Petrişor, scriitor, fost profesor de limba franceză la CNSH 
Domnul Adrian Pascu, profesor de istorie, fost director al CNSH 
Doamna Rodica Mares, profesoară de chimie, fost director CNSH 
Domnul Liviu Ornea, profesor universitar, Fac. de matematică, 
Universitatea Bucureşti 
Doamna Maria Năstăsescu, profesor universitar, Fac. de biologie 
Domnul Armand Martinov, profesor de matematică  
Doamna Olimpia Popescu, profesoară de matematică 
Domnul Mircea Gheordunescu, fost profesor de fizică la CNSH 
Doamna Maria Stefan, fostă profesoară de istorie la CNSH  
Domnul Bruno Gheorghievici, absolvent Liceul " Spiru Haret ", promoţia 
1966) 
Domnul Cristian Alexandrescu, Inspector general, ISMB 
Domnul Nicolae Nuţu, Inspector general adjunct, ISMB 
Doamna Mihaela Iacoban, Inspector, Inspectoratul sectorului 2 
Domnul Gabriel Vrânceanu, Inspector de specialitate, profesor matematică 
Doamna Amalia Stoenescu, Inspector de specialitate, profesoară limba 
română  
Domnul George Stihi, (absolvent Liceul " Spiru Haret ", promoţia 1965) 
Domnişoara Alice Popescu, asistent universitar, Universitatea Creştină 
„Dimitrie Cantemir” (absolventă CNSH) 
Domnul Cristian Niţă, cercetător, licenţiat în Istorie şi Politologie (absolvent 
CNSH, olimpic naţional, istorie) 
Doamna Mihaela Coman, Editura Humanitas 
Domnul Marius Nistor, Preşedinte F.S.I. " Spiru Haret " 
Domnul Neculai Onţanu, Primarul sectorului 2 
Doamna Daniela Năstase, reprezentanta Primariei sector 2 în CA al CNSH 
Domnul Sorin Ivan, Director " Tribuna învăţământului " 
Domnul Mircea Constantinescu, actor Teatrul " Odeon ", părinte 
Domnişoara Monica Tarău, Radio România Cultural (absolventă CNSH)  
Doamna Rodica Subtirelu, reprezentanta Fundatiei " M. Eminescu " 
 
 
 
Locul desfăşurării: Sala Consiliului Profesoral 
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Programul a fost întocmit de doamna profesoară Mihaela Zoicaş, cu 
sprijinul domnului Director Alexandru Constantinescu, al 
responsabililor de catedră şi al elevelor Alexandra Oprea şi Andra 
Tudor, clasa a XII-a H. 
Mulţumiri speciale doamnei profesoare Sorina Creţu pentru aspectul 
de "bun gust" al acestei zile de sărbătoare. 
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