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15 aprilie 2019 

            Activitatea Prezentarea unor personalități culturale reprezentative pentru 

comunitatea local, găzduită de Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Brăila, a reunit 

oameni de poveste într-un itinerar al culturii brăilene, și nu numai, de ieri și de azi: 

Inspector Limba și literatura română, Profesor Eduard Budur                                                    

Inspector școlar pentru educație permanentă, Profesor Aurelia Ion 

Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale, Profesor Daniela  Petre 

Director, profesor  Dorina Boiangiu  
PROFESOR CRISTINA AIVĂNESEI- ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ONEȘTI 

PROFESOR DOCTOR GABRIELA VASILIU-LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” BRĂILA 

PROFESOR ALINA VLAD- COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” BRĂILA 

PROFESOR ALINA ȘERBU- COLEGIUL NAȚIONAL „ANA ASLAN” –BRĂILA 

BIBLIOTECAR MIRELA IONESCU- ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ONEȘTI 

PROFESOR ARMANDA FILIPINE, CERCUL DE ZIARISTICĂ, PALATUL COPIILOR BRĂILA 

PROFESOR DANIELA STROE-ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” BRĂILA 

BIBLIOTECAR ALICE MRAȚIC- ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” BRĂILA                                                                                                                  
            Luni, 15 aprilie 2019, o zi cu o conotație aparte pentru suflarea acestui oraș atât 

de încercat și atât de împovărat de amintirile trecutului care poartă pecetea prezentului 

etern. 

           Au participat  3 inspectori, 6 profesori,  2 bibliotecari și 55 de elevi  de la școlile 

partenere, Școala Gimnazială Nr. 1 Onești, Colegiul Național „Gheorghe Munteanu 

Murgoci” Brăila,  Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Brăila,  Structura: Școala 

Gimnazială C. Sandu-Aldea Brăila, Colegiul Național „Ana Aslan” Brăila, și de la școala 

gazdă, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Brăila. 

           Într-o atmosferă caldă, poetică, apropiată sufletului nostru, au fost prezentate 

momente diversificate ce au reușit să atragă inimile spectatorilor prezenți: 

 Florile Bărăganului, Ansamblul Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” 

Brăila. Instructor: Mihaela Malinche 

 „Dunărea nu își găsea locul...” - moment liric; versuri Angela Baciu 

                          Elevii Cenaclului literar „Nicolae Băciuț”, din cadrul  Liceului „Anghel                  

Saligny”; Structura: Școala Gimnazială„C. Sandu-Aldea”  Brăila. Coordonator: prof. 

dr.Gabriela Vasiliu 

 Rolul cărții în transmiterea valorilor- elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Onești 

                        Coordonatori: profesor Cristina Aivănesei și bibliotecar Mirela Ionescu  

 Cântă Dunărea- Andreea- Lorena Roman, Școala Gimnazială „Mihai 

Viteazul” Brăila 

 Cultură și civilizație  în România. Meglenoromâni și aromâni- elevii 

Colegiului Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila. Coordonator: 

profesor Alina Vlad  



 Maria Filotti- mirifica muză a teatrului brăilean-elevii Colegiului 

Național „Ana Aslan” Brăila. Coordonator: profesor Alina Șerbu  

 Fănuș Neagu-mirosul pelinului de acasă- elevii Școlii Gimnaziale „Mihai 

Viteazul” Brăila. Coordonator: profesor Daniela  Stroe 

 Pandora Junior, Ansamblul de dansuri grecești. Instructor: Constantin 

Haraga 

Doamna director, profesor Boiangiu Dorina, a mărturisit celor prezenți 

următoarele gânduri: „Vă primim cu brațele deschise în modesta noastră casă și vă 

întindem mâna pentru a pecetlui o prietenie de durată  în cadrul unui proiect județean 

care va deveni, sperăm noi, și interjudețean, deoarece avem deja participanți din Onești 

pe care îi salutăm respectuos și ne dorim ca fiecare întâlnire să devină o tradiție pentru 

noi, cei de azi, cei de mâine. 

În speranța că vom reuși să vă sensibilizăm sufletele și vă vom oferi momente 

unice care să ne reamintească de valorile brăilene și nu numai, fie literare, fie istorice, 

de odinioară sau prezente, dăm start momentelor pregătite cu pasiune și cu migală, 

urând succes tuturor participanților.  

Fie ca astfel de momente să ne înnobileze ca oameni de cultură și să ne 

determine să ne apreciem cu adevărat în această fugă perpetuă a existenței 

trecătoare!” 

               Activitatea s-a dovedit a fi un real succes, stârnind un interes pentru continuarea 

promovării culturii din această frumoasă zonă geografică. 

               Mulțumim tuturor pentru aportul adus, vă asigurăm că vom fi veșnic dedicați 

acestor momente ce ne aduc multă liniște, mulțumire sufletească și satisfacția de a fi alături 

de oameni frumoși. 

 

            

Cu prețuire,  

                                                                         Organizatorii! 

 





































 











 


