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ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGĂ” – BRĂILA 

„MERITUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT” în grad de „OFIŢER” 

  «Stau câteodată şi îmi aduc aminte ce vremi şi ce oameni...»  

“Vă pare cunoscut, nu-i aşa? Ce poate fi mai frumos decât un citat din Creangă, un citat 

care ne duce într-o lume de poveste. O şcoală de poveste! O poveste a noastră, a dumneavoastră, 

o poveste a şcolii. O poveste în care am scris, filă cu filă, împreună, timp de 150 ani. Această 

poveste sperăm să nu aibă sfârşit. În această poveste, personajele sunteţi chiar dumneavoastră, 

dragi dascăli. Suntem extrem de onoraţi să vă avem lângă noi. Vrem să vă mulţumim tuturor 

pentru că, dacă n-aţi fi făcut parte din povestea asta, şcoala nu ar fi ajuns ceea ce este astăzi”. 

(Doiniţa Rădoi, director adjunct, Școala Gimnazială”Ion Creangă”). 

5 Mai 2017. Aşa a început. Marea petrecere, marea bucurie. Am împlinit 150 de ani de la 

înfiinţare. Cu acest prilej, directorii şcolii, prof. Elena-Livica Băcanu şi prof. Doiniţa Rădoi, au 

organizat o festivitate specială, la care au participat elevii, foşti şi actuali profesori ai şcolii, 

oficialităţi locale şi invitaţi.  
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Scurt istoric al şcolii “Ion Creangă” 

Primul atestat al şcolii datează din anul 1867, 1 mai, când se înfiinţează “Şcoala divisionară 

de fete nr. 1”. La 1 septembrie 1872, şcoala funcţionează sub numele de “Şcoala primară de fete nr. 

2”. În anul 1954, unitatea îşi schimbă numele devenind “Şcoala de 7 ani nr. 7” Brăila, o şcoală care 

îşi câştigase deja un renume în oraş, şcoală care era căutată şi frecventată de tot mai mulţi elevi. În 

anul 1995, Şcolii cu clasele I-VIII nr. 7 i se atribuie denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII, “Ion 

Creangă”, denumire pe care o poartă şi în prezent. 

Printre personalităţile marcante care au trecut pragul şcolii noastre se numără: Ana Aslan 

(farmacolog şi endocrinolog), Emilia Dumitrescu (grafician, pictor), Cătălina Buzoianu (regizor şi 

publicist), Ionel Cândea (istoric, directorul Muzeului Brăilei), Hugo Mărăcineanu (poet şi pictor), 

Aurora Simionescu (astrofizician). 

Organizatorii au dorit să îşi arate aprecierea faţă de dascălii care au contribuit la formarea 

generaţiilor de elevi, motiv pentru care le-au oferit acestora câte o plachetă şi o diplomă de 

excelenţă. 

 

Tot la ceas aniversar, domnul director al Muzeului Brailei “Carol I”, prof. univ. dr. Ionel 

Cândea, a oferit şcolii noastre MEDALIA N. IORGA - 75 de ani de posteritate.   

          

 

Şi a venit…decembrie. 5 Decembrie 2017. Zi frumoasă de iarnă. Telefonul sună. 

Administrația prezidențială. Să fie oare o glumă??  

Nu. Nu e nicio glumă. E bucurie şi mai mare. Sunt emoții de nedescris. Suntem invitați la 

Palatul Cotroceni. Pentru cei 150 ani de la înfiinţare. Pentru că ne aflăm în topul celor mai bune 



școli din Brăila, având rezultate excelente la examenul de Evaluare Națională, iar elevii școlii 

noastre sunt o prezență constantă pe podiumul concursurilor și olimpiadelor.  

Aşa că miercuri, 10 ianuarie 2018, în semn de preţuire pentru rezultatele de excepţie 

obţinute în procesul de formare intelectuală şi umană a tinerelor generaţii, pentru promovarea 

calităţii învăţământului românesc, Şcoala Gimnazială „ION CREANGĂ” din Brăila a fost decorată 

de Preşedintele României, domnul Klaus-Werner IOHANNIS, cu Ordinul „MERITUL PENTRU 

ÎNVĂŢĂMÂNT” în grad de „OFIŢER”, prin Decretul nr. 17 din 09.01.2018.  

Şcoala noastră a fost reprezentată de director, prof. Băcanu Elena-Livica, director adjunct, 

prof. Rădoi Doiniţa şi 5 elevi cu rezultate foarte bune la învăţătură, la olimpiadele şi concursurile 

şcolare: Dinescu Maria – cls. a VIII-a C, Ciurea Elena – cls. a VIII-a A, Mihalcea Rareş – cls. a 

VII-a A, Dobrotă Cătălin – cls. a VI-a B, Lăpuşneanu Vlad – cls. a IV-a C. 

FELICITĂRI, DRAGI ELEVI! 

FELICITĂRI, DRAGI COLEGI! 

FELICITĂRI, ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGĂ”! 

        

             

 

Coordonator programe şi proiecte educative,  

                                                                                          Prof. Urse Daniela 


