
A trăit pentru meseria lui, punând activitatea 
pedagogică pe primul plan. A îndrumat cu 
devoțiune, talent și dăruire generații de elevi, dar 

și de studenți, fiind un reper pentru unii dintre ei.
Avea 71 de ani și, 

cu siguranță, multe de 
povestit, când am aflat 
cu tristețe vestea plecării 
sale din această lume. S-a 
născut la 20 septembrie 
1946, la Lugoj, unde a 
urmat cursurile Școlii 
Generale Nr. 3 și clasele 
liceale la Școala Medie 
Nr. 1, devenită Colegiul 
Național „Iulia Hașdeu”. 
A absolvit Facultatea de 
Istorie – Geografie din 

cadrul Institutului Pedagogic din Timișoara, în anul 1967 
și Facultatea de Istorie – Filosofie a Universității „Babeș 
– Bolyai’’ din Cluj – Napoca, în anul 1977. Si-a început 
cariera didactică la Școala Generală din comuna Racovița 
(județul Timiș), ca profesor de istorie și geografie. 

Activitatea pedagogică va fi întreruptă pentru 
satisfacerea stagiului militar, din 1 august 1969 până în 31 
ianuarie 1970, și reluată din 1 septembrie 1972, la Școala 
Generală din Pădureni (comuna Victor Vlad Delamarina, 
județul Timiș), până în 31 august 1980. Vreme de 30 de 
ani școala din localitatea Lovrin a însemnat „acasă”, din 
1 septembrie 1980 până în 31 august 2010, îndeplinind 
diverse atribuții și funcții. În timpul mandatului său de 
director a luat ființă Grupul Școlar Agricol cu clasele I – 
XII ( 1 septembrie 1995), devenit în anul 2000 Grup Școlar 
„Romulus Paraschivoiu” Lovrin, având clase cu profil 
servicii (la zi și fără frecvență), lor adăugându-li-se în anul 
2001-2002 profilurile S.A.M., fabricarea produselor din 
lemn, turism și alimentație publică, croitorie, iar din anul 
2003-2004 clasa postliceală cu profilul bancar. Acestor 
realizări li se adaugă construirea unui corp modern de 
clădire în anul 2002 și a unei noi săli de sport în anul 2004. 
Activitatea sa științifică cuprinde redactarea și publicarea 
mai multor lucrări și articole, printre care propriul curs 
de  „Istoria Statului și Dreptului Românesc” din cadrul 
Universității  Europene „Iosif Constantin Drăgan” din 
Lugoj, unde a fost profesor asociat între anii 1992 – 2003.

                                                                 prof. Lavinia Ban 
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CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR 
~ VOCEA CARE SE FACE AUZITĂ ~

„Nu îți trebuie o funcție pentru a fi lider”
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C   onsiliul Școlar al Elevilor este o grupare de 
oameni talentați, frumoși și devotați. Ce face, 
mai exact, acest grup? Pe lângă faptul că 

reprezintă elevii la nivel școlar, județean și național, le 
apără drepturile și, partea care ne solicită cel mai mult, 
organizează activități în scopul recreări elevilor. La noi 
în școală, Consiliul Elevilor activează de aproximativ 
opt ani. Sunt mândră că fac parte din această grupare 
și că mi s-a dat șanșa să lucrez alături de colegii mei, 
cărora le mulțumesc pentru tot ajutorul și efortul depus.

               Anul acesta am avut în plan organizarea a 23 de activități, 
iar până în momentul de față am parcurs mai mult de 
jumătate din ele. Printre acestea se numără decorarea 
holului bibliotecii în stil autumnal și două selfie corner-
uri, pentru a destinde un pic atmosfera, un concurs de 
cultură generală, poșta iubirii, atelierele de creație, 
activități de informare a elevilor pe anumite subiecte și 
multe altele. Una dintre cele mai importante activități 
ar fi „Un Crăciun pentru fiecare”, activitate care a ajuns 
să fie o tradiție a consiliului. În cadrul atelierelor de 
creație s-au implicat elevi extrem de creativi care au 
muncit enorm la realizarea minunatelor decorațiuni cu 
ocazia celebrării Crăciunului, pe care le-am vândut, iar 
cu banii strânși am dăruit pachete cu alimente pentru toți 
copiii defavorizați, din localitatea Lovrin, începând cu 
grădinița, până la clasa a VII-a.

 
Președinte C.Ș.E,

Oana Hodorog

În perioada 26-30 martie a avut loc săptămâna Școala 
altfel. În decursul acestei perioade au avut loc o 
mulțime de activități, organizate atât de profesori, 

cât și de elevi. Astfel, s-au remarcat activități sportive, 
de ecologizare, concursuri, elemente de educație 
juridică, bune maniere, concursuri culinare, vizionări de 
filme, excursii la Timișoara și multe altele. Elevii de la 
CȘE au organizat concursuri de perspicacitate, karaoke, 
cosplay, vânătoare de comori, fotografie, fotbal, tenis de 
masă, baschet, expoziție de desen. În zilele de 26 și 27 
martie au avut loc Zilele Porților Deschise, când elevi de 
la Șandra și Pesac ne-au vizitat și au putut lua parte la 
activitățile organizate în școală. De asemenea, oaspeților 
li s-a prezentat școala, dar și activitățile firmelor de 
exercițiu și ale clasei de învățământ profesional. În 
cadrul săptămânii Școala altfel, premianții din clasele 
primare au beneficiat de o excursie de o zi la Timișoara, 
excursie oferită de Asociația Mediu și Educație Lovrin, 
cu sprijinul domnilor Doru Mărincuș și al fraților 
Pătrui. Activitățile desfășurate au fost atractive pentru 
majoritatea elevilor, care au îmbrățișat cu entuziasm un 
alt mod de a face educație. 

prof. Olivian Dulea

„Munca este cheia succesului”



NE MÂNDRIM CU ELEVII NOȘTRI
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     •   La concursul judeţean de matematică 
„Tehnomat”, elevii coordonaţi de doamna profesoară 
Lupu Anca, au obţinut următoarele rezultate de 
excepţie:
– Bianca Boca – clasa a X-a A – premiul I
– Ancuţa Ciceu – clasa a X-a A – premiul al II-lea
– William Aron – clasa a XII-a A – menţiune
– Bogdan Ţuţuianu – clasa a XII-a A – menţiune

  • La concursul de fotografie „Philippe Halsman” 
au participat 48 de elevi proveniţi din diferite zone 
ale judeţului Timiş. În urma deliberărilor, 14 din 
cele 24 de premii şi menţiuni au revenit membrilor 
Clubului Foto din Lovrin. Elevii  care s-au remarcat 
prin fotografiile realizate sunt:
– Fabian Stănculeanu – premiul I , premiul al II-lea şi o 
menţiune.
– Iuliana Dulea – premiul I
– Paula Cleja -  premiul al III-lea
– Bianca Comârlău – premiul I
– Daiana Borozoiu – premiul al II-lea
– Romina Ruda – două menţiuni
– Antonia Goguţ-Iancu – premiul al II-lea şi premiul       
al III-lea 
– Liviu Ţuţuianu – premiul al III-lea şi două menţiuni.

Bianca Boca                                                                   
clasa a X-a  A

Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” s-a 
remarcat de-a lungul acestui an școlar prin 
rezultate deosebite obţinute la diverse concursuri 

la care elevii au avut posibilitatea de a-şi arăta potenţialul. 
Printre aceste concursuri menţionăm:

  • La Concursul de Matematică Aplicată „Adolf 
Haimovici”–etapa judeţeană s-au calificat elevele 
Ancuţa Ciceu (clasa a X-a A ), Mădălina Groza (clasa 
a X-a B) şi Denisa Sion(clasa a XII-a B). Rezultatele 
au fost pe măsura aşteptărilor noastre: 
–Ciceu Ancuţa, prof. coordonator Lupu Anca– premiul I   

– Mădălina Groza, prof. coordonator Răuţu Aurelia – 
menţiune 
– Denisa Sion, prof. coordonator Răuţu Aurelia– 
menţiune

  Eleva Ancuţa Ciceu a reuşit performanţa de a se califica 
la etapa naţională a acestui concurs , fiind a doua reuşită 
în cadrul liceului nostru din ultimii ani, după rezultatele 
obţinute de Andrei Vacariu. Ancuța s-a clasat pe locul 
al VI-lea.

  • La Olimpiada Judeţeană de Biologie, elevele 
pregătite de doamna profesoară Silvia Filimon, au  
obţinut următoarele rezultate:

– Maria Dorobanţu – premiul al III-lea;
–Antonia Goguţ Iancu – menţiune

     •   La cocursul de limba germană „JUCHE” – etapa 
judeţeană, elevii îndrumaţi de doamna profesoară 
Aneliese Wambach  au obţinut următoarele rezultate:
– Iuliana Dulea – clasa a V-a – menţiune 
– Daria Micluţa – clasa a V-a – menţiune
– Bianca Marinca – clasa a V-a – menţiune

Pași prin școală
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EXPERIENȚE UNICE ALE ELEVILOR
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„Frica de unele exerciții, dar și curiozitatea 
și nerăbdarea de a afla ce subiect îmi pică la 
concurs. Asta simt de fiecare dată când particip la 
un concurs.”– Bogdan Țuțuianu, clasa a XII-a

 „Atunci când participi la un concurs sau la o prezentare 
nu trebuie să te stresezi mai mult de 30-40 %. Există și 
alte lucruri mai importante la care să te gândești în afară 
de aceste concursuri. Dacă te gândești mereu la un anumit 
domeniu și continui să  faci acest lucru o să fii stresat 
mereu. Și cam în orice situație, la mine în special, văd 
întotdeauna partea plină a paharului, oricât de bun sau 
nu este rezultatul. Fii și tu ca Wili, întotdeauna gândește-
te că există și mai rău!”– Wiliam Aron, clasa a XII-a  

„Consider că în mare parte este meritul olimpiadelor 
de a ne sculpta personalităţile și de a ne motiva să fim 
cineva în viaţă.  Deşi stresul îşi face mereu simţită 
prezenţa, atât înainte de începerea probei, cât şi după 
terminarea acesteia, încerc să rămân optimistă, să 
îmi păstrez calmul, să dau tot ce e mai bun și  să mă 
maturizez prin bucuria/dezamăgirea provocată de 
rezultatele obținute, fiind conștientă că mereu va fi 
loc de mai bine. Cu puțină de încredere în propriile 
forțe mi-am stabilit obiectivul: să fiu din ce în ce 
mai bună, însă pentru a-mi menține motivația am 
nevoie de noi provocări.” – Bianca Boca, clasa a X-a

„Să particip la concursul de biologie „George Emil 
Palade” a fost o experiență pe care  cu siguranță aș 
repeta-o. Când am ajuns la școala în care se desfășura 
concursul am simțit o emoție pe care nu am mai simțit-o 
până atunci. Sper că voi mai  avea ocazia să  particip 
la concursuri și olimpiade și să obțin rezultate din ce 
în ce mai bune.”– Maria Dorobanțu, clasa a VI-a

                                            Ancuța Ciceu                                                                                                     
clasa a X-a A

În ultimii ani, liceul nostru s-a remarcat 
la numeroase concursuri prin elevii  
participanți și rezultatele deosebite obținute 

de aceștia. Câțiva dintre colegii noștri au ales să ne 
împărtășească din experiența personală și să le ofere 
câteva sfaturi viitorilor elevi posibili premianți.

„Emoție, entuziasm, curiozitate, acestea sunt cuvintele 
care descriu cel mai bine ceea ce am simțit în momentele  
în care participam la concursuri. Viitorilor participanți 
le transmit că trebuie mereu să fie optimiști și să aibă 
încredere în ei,  să fie mândri mereu de ceea ce au realizat, 
indiferent de rezultat.” – Denisa Sion, clasa a XII-a

„Îmi amintesc anul în care s-a anunțat că Andrei Vacariu 
ne va reprezenta școala în cadrul Concursului de 
Matematica Aplicată Adolf Haimovici, eram în careu și 
mă gândeam cât de frumos e că a obținut un astfel de 
rezultat și cum  ar fi să ajung și eu acolo. Atunci nici nu 
mi-aș fi imaginat că o să am ocazia să reprezint școala și 
județul  la Iași, dar ceea ce părea imposibil s-a întâmplat. 
Vreau să subliniez prin această amintire că nu contează 
rezultatele pe care le-ai obținut într-un an școlar, anul 
următor este o nouă pagină pe care poți să o completezi 
cu multe realizări.”–  Ancuța Ciceu,  clasa a X-a

„Faptul că am fost aleasă pentru participarea la concursul 
de biologie ,,George Emil Palade" m-a bucurat, pentru 
că îmi place  foarte mult biologia. Când am ajuns la etapa 
județeană am avut puține emoții, dar când am început 
să scriu mi-au trecut.  Mă bucur că am ajuns până la 
acest nivel, sper că data viitoare voi obține rezultate și 
mai bune și ca în viitor să-mi îmbunătățesc bagajul de 
cunoștințe.” – Antonia  Goguț  Iancu, clasa a VI-a

   „Oricine este o stea și merită o șansă de a străluci ”

CASETA DE REDACȚIE:
Ancuța Ciceu– redactor ; Bianca Boca – redactor; Larisa Spătaru – redactor; 
Fabian Stănculeanu – tehnoredactor.


