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Raluca Ivănuș, director, și Florina Maria Ruse, director adjunct, formează echipa 
managerială a colegiului nostru din septembrie 2019 – Dream Team, cum le 
spun colegii, datorită rezultatelor excepționale obținute în această perioadă.  
 
Nu doar noi, cei din familia Coșbuc, apreciem aceste rezultate, dar s-a dat sfoară-n 
țară și la admiterea la liceu am avut 3 specializări în top 50 pe țară:  
Matematică-Informatică, cu ultima medie 9.55, Științe ale Naturii, cu ultima 
medie 9.47, și Științe Sociale cu 9.44. Iar Filologie, unde ultima medie a fost 9.29, 
este pe locul 3 în București la această specializare. Ne-a încântat să vedem și cât 
de mulți elevi de clasa a V-a își doresc să fie Coșbucieni: 440 de candidați pe 78 de 
locuri! Le urăm bobocilor bun venit în comunitatea noastră, să vă bucurați de 
Coșbuc în următorii 4 ani și să creșteți în direcția pe care v-o doriți!   
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Consiliul de Administrație al colegiului este format din 9 membri: prof.  
Raluca Ivănuș - președinte, prof. Florina Maria Ruse, prof. Mădălina Aurora 
Vlădescu, prof. Emilia Claudia Preda, Ioana Periețeanu (reprezentantul 
părinților), Daria Pătrașcu (reprezentantul elevilor), Constantin Iliescu  
(reprezentantul primarului), Denisa Berlea și Radu Nedelcuț (reprezentanți ai 
Consiliului Local al Sectorului 2).  

Consiliul Școlar al Elevilor, cunoscut generic drept CȘE, este structura 
reprezentativă a elevilor la nivelul instituției de învățământ căreia îi revine rolul 
de a facilita relația dintre elevi și conducerea scolii și/sau profesori. Consiliul 
Școlar al Elevilor este compus din Adunarea Generală (formată din 
reprezentanții claselor), Biroul Executiv (format din Președinte - llinca Pitiș 12R2, 
Vicepreședinte - Cristian Dinuță 11R2 și Secretar executiv - Cezara Șerbanuță, 
12R2) și departamente (formate din membri si directori).  CȘE al C.N.B. George 
Coșbuc este mereu disponibil elevilor instituției pentru a le oferi ajutorul 
cerut. Contact: consiliuelevicosbuc@gmail.com  

Părinții sunt alături de noi și în acest an, prin Consiliul Reprezentativ al Părinților, condus de Ioana Periețeanu, Elena Moise și 
Raluca Duțescu, și Asociația Părinților, condusă de Liliana Surcel, Horațiu Toderuț, Nineta Ghela, Boni Străoanu și Mihnea 
Răducu. Vă mulțumim pentru susținere!  

Am aplicat cu ajutorul unei agenții, deoarece voiam să 
aplic in Marea Britanie. Pentru Olanda (cel puțin în 
experiența mea) procesul e mult mai simplu și se   
poate foarte ușor pe cont propriu.  
Pentru cursul meu am avut nevoie doar de CV, dar 
pentru altele sunt șanse mari să fiți nevoiți să 
dați admitere/interviu sau să vi se ceara o notă  
minimă la Bac. De asemenea, în Olanda, datele limită 
de aplicat diferă enorm, nu numai de la 
o facultate la alta, ci și de la un profil la altul, 
(majoritatea colegilor mei de 
la alte profiluri erau deja intrați in mai, iar eu  
încă așteptam răspuns).  
Daca e cineva care vrea să vină în Olanda sau mai ales 
la UvA sunt gata să răspund la intrebari și să ajut cum 
pot! multa bafta :) 
 
Mara, 12U2,  promoția 2021 – Universitatea din 
Amsterdam   

E SEZONUL DE …  
 

APLICAȚII LA UNIVERSITĂȚI 
 

 Toți absolvenții noștri merg mai 
departe la facultate, atât în România, 
cât și în străinătate.  

Anul acesta, cei de la real sunt atrași 
mai ales de Politehnica București și 
Medicină, iar elevii de la uman se 
orientează în special către Psihologie, 
Sociologie, dar și Limbi străine.  

În fiecare an, aproximativ o treime 
dintre absolvenți intră la universități 
de top din afară. Printre alegerile de 
anul trecut se numără Universitatea 
din Amsterdam, IE University Madrid, 
Leiden University și Tilburg University 
din Olanda.  

Acum, curge iar cu cereri pentru 
sscrisori de recomandare, așa că  

suntem convinși că vom primi 

 și la anul numeroase mărturii 
despre cum este să înveți în Dublin, 
Tilburg, Amsterdam și Leiden, care 
sunt în topul alegerilor de anul acesta 
atât la uman, cât și la real.     

Procesul de aplicație a fost la fel ca toate   
celelalte: scrisoare de motivare, 
CV, dovada tuturor realizărilor mele de  
până atunci. Apoi, i-am rugat pe dragii mei  
profesori să îmi scrie scrisori de  
recomandare. După aceea, am trecut  
printr-un interviu.  
Profesorii de engleză m-au sprijinit tot  
timpul, ador acest liceu din acest motiv. 
 Acum învăț într-un mediu deschis și  
divers, condus de studenți care vor  
să reprezinte schimbarea de care  
are nevoie lumea.  
Daca vă intereseaza Madridul, vă stau  
la dispoziție cu ajutor! 
 
Sara, 12R3, promoția 2021 –  
IE University in Madrid.   

Suntem mândri și de rezultatele evaluării Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, care s-a desfășurat în 
luna mai 2021:  colegiul nostru a primit 4 calificative Excelent la indicatorii de performanță Activitatea științifică, Evaluarea rezultatelor la 
activitățile extracurriculare, Definirea și promovarea ofertei educaționale, și Activitatea metodică a cadrelor  
didactice. Felicitări tuturor!  

mailto:consiliuelevicosbuc@gmail.com
https://crp.cncosbuc.ro/
https://asociatieparinticosbuc.wordpress.com/about/
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HALL OF FAME   

 David Popovici din clasa 11 U1 a fost nominalizat ca 

Cel mai bun tânăr sportiv din Europa și a luat locul 4 

la Jocurile Olimpice de la Tokyo. A obținut în urmă cu 

câteva săptămâni la Campionatele Europene medalia 

de aur în proba de 200 m liber 

 Melissa Ababei din clasa 11 U1 

a obținut locul 4 la evenimentul 

de dansuri sportive World 

Championship de la Sibiu în cat-

egoria de vârstă under 21. 

 Liana Popescu din clasa 10 U2 a luat parte la 

proiectul Solutions for tomorrow, coordonator 

Mihaela Popescu. 

 Anastasia Fusea din clasa 8 A practică scrima și este antrenată de către Tiberiu 

Dolniceanu și Cristian Lupu. Ea a luat locul 1 în Bulgaria la cupa Mladost în 

categoria under 14, locul 3 la Campionatul național al României de speranțe și 

la Cupa României, ambele în categoria under 15. In aceasta perioadă, participa 

la Circuitul European de Cadeți. 

CE NE PASIONEAZĂ — CLUBURILE COȘBUCIENILOR 

 

Smiles&Hugz este un club de voluntariat destinat elevilor claselor IX-XII din București, care își propune să combată rata de abandon 
școlar și analfabetism funcțional din România prin susținerea copiilor din medii defavorizate. Clubul cuprinde două proiecte, 
respectiv ,Hai la Teme!, unde oferim ajutor la teme copiilor din medii dezavantajate, și organizarea evenimentelor caritabile cu 
scopul sprijinirii diferitelor cauze. Ne mândrim cu două evenimente realizate cu succes care au adus LOTS OF SMILES tuturor 
participanților și nu numai. Smiles&Hugz își propune schimbarea, într-un număr cât mai mare, atât a mentalității oamenilor privind 
voluntariatului cât și a copiilor neajutorați într-o societate care îi marginalizează!  
instagram:@smiles.and.hugz  

Clubul Interact este un club destinat elevilor de liceu cărora le place să contribuie la 
organizarea evenimentelor caritabile și care își doresc să facă o schimbare. Începând cu data 
de 13 septembrie, Interact-ul a organizat diverse evenimente reușite, cum ar fi 
Interact Express, Capture it, Remember it și o întâlnire cu actorul Marius Manole. În viitorul 
apropiat urmează evenimente ca Bridegroom’s Murder care va avea loc pe data de 28 
Noiembrie.   

Clubul de șah este un club destinat tuturor elevilor din Coșbuc doritori de a învăța diferite 
strategii, care te pot ajuta să câștigi un meci de șah, dar care te și ajută să rezolvi probleme 
gândind rațional. Clubul vă pune la dispoziție cursuri, atât pentru începători, cât și pentru avansați. Aceștia deja și-au început 
activitatea și au avut cursuri și meciuri.    

Clubul de debate este un club destinat elevilor de liceu care doresc să învețe să își argumenteze     
opiniile. Clubul de Debate oferă cursuri care te învață să îți susții argumentele pas cu pas, ca mai apoi să 
pui în practică ce ai învățat. Până în momentul de față au avut loc 2 dezbateri pe următoarele subiecte: 
Interzicerea jucătorilor să participe la evenimente sportive în țări în care se încalcă în mod repetat 
drepturile omului și Interzicerea testărilor pe animale. 

Clubul Highlines este destinat tuturor elevilor de liceu din București care sunt pasionați de fashion. 
Acesta și a început deja activitatea, iar primul proiect a fost pe tema unor probleme sociale. În viitorul 
apropiat, aceștia plănuiesc doua workshop-uri, pe 4 și 17 decembrie.  instagram:@highlines.ma   
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Clubul Montan ia drumețiile foarte în serios. A patra expediție e în lucru – detalii în numărul următor –
 după o adevărată excursie în Narnia până la cabana Ciucaș iarna, una de vară până pe Vf. Ciucaș și o aventură  
temerară până la crucea de pe Caraiman. Soare pe trasee și motorașe la picioare, bravi Coșbucieni montaniarzi! 

Clubul MUN a început pregătirile pentru a doua conferință MUN Coșbuc planificată pentru  
aprilie 2022. Prima ediție din mai 2021 a avut un mare succes cu 200 
de participanți și o premieră în România,un comitet în limba franceză. În octombrie 2021 o  
delegație cu opt membri a reprezentat Coșbucul la IMUN RRS, Londra unde Ana Vlasie și  
Cristian Dinuță au câștigat  premiul pentru Best Delegate. Așa că ținem pumnii  
strânși să iasă totul super bine la Coșbuc MUN cu participare internațională sperăm. 

Clubul La Oglinda este perfect pentru toți iubitorii de lectură. O dată la două săptămâni, cititorii se întâlnesc să discute despre 
cărțile citite și să propună ei înșiși noi cărți pe care să le citească în continuare. De asemenea, au evenimente speciale precum cel 
de Halloween în care au citit o poveste de groază și au discutat despre ea. Ce trebuie sa știți despre ei este că toate deciziile se iau 
în grup cu suportul doamnei profesoare Felicia Muntean.  instagram:@laoglinda.bookclub 

 DEZVOLTARE PERSONALĂ — ATELIERE DE LUCRU ȘI PROIECTE 

INSPIRE Valorile noastre ne ghidează acțiunile și deciziile de zi cu zi, ele modelând cultura noastră organizațională. Astfel, proiectul ino-

vator "Inspire" lansat de AIESEC, îi ajută pe elevii doritori să își dezvolte abilitățile de comunicare , prin predarea de cunoștiințe despre 

leadership și importanța acestora în procesul lor de dezvoltare personală, într-un mod non-formal.Elevii care au participat la proiect au 

dobândit, in decursul a trei săptămâni, o mai bună înțelegere asupra lumii 

înconjurătoare și a problemelor actuale, li s-au prezentat și făcut cunoscută 

ideea de leadership și și-au dezvoltat abilitățile de lucru in echipă.Proiectul 

acesta a fost ținut în octombrie si noiembrie, iar elevi de la mai multe clase 

din liceu au luat parte la câte două sedințe săptămânale și au aprofundat și 

învățat mai multe informații interesante despre acest domeniu.Mai multe 

detalii si informații despre alte proiecte asemănătoare pe @aiesecromania. 

Proiectul Mens Sana a constituit in ținerea unor seminare de dezvoltare 
personala la clasele de liceu si gimnaziu. La clasele de liceu seminariile au 
fost pe tema Stil de viață sănătos în era digitală, ținute de doamna  
psiholog Lorena Diaconescu, iar la clasele de gimnaziu tema discutată a 
fost intitulată Invățătura, drum si orizont. De asemenea, nu doar elevii au 
avut șansa de a lua parte la aceste seminarii interactive, încât și părinții și cadrele didactice au participat, tema discutată fiind aceeași cu 
cea a elevilor de liceu, Stil de viață sănătos în era digitală.  

INSPIRACTION “Caravana Bucuriei” i-a adus împreună pe toți 

boboceii de a cincea și pe elevi de a opta, care au învățat 

împreună cum să își stabilească obiective SMART în învățare.  
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COȘBUCUL ÎN COMUNITATE — PROIECTE ȘI ACTIVITĂȚI  

Be cool, not a fool - prezentare facută de reprezentanți ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București 

Antibullying - la inițiativa doamnei psiholog din colegiul nostru, Diana Ioaneș, și din dorința acesteia de a preveni si combate violența de 
orice natură în mediul școlar, aceasta le-a vorbit elevilor despre cum să comunice și să interacționeze unii cu alții, într-un mod cât mai 
prietenos.  

Service Learning - proiect de mare anvergura demarat de Codruța Pohrib, care se va concretiza în podcasturi pe teme de interes major cu 
impact asupra comunității. 

“Viitorul este egal” - prezentări și discuții pe tema egalității de gen în colaborare cu ART Fusion.   

“Capace cu suflet” - proiect cu și despre reciclare implementat de elevii clasei 12U1 coordonați de Ilinca Buciu. 

Concursul Humanitas - concurs de cultura generală, la care Coșbucul participă cu o echipă coordonată de Mădălina Vlădescu.  

AUTUMN CELEBRATIONS 

Ne-am bucurat tare că fiecare zi de toamnă a însemnat o urare de “La mulți “ și un gând bun adresate celor născuți în ziua respectivă. 
 Și, desigur, ne-am bucurat și ne-am simțit bine împreuna de Halloween, Sf. Martin și Thanksgiving cu dovleci și plăcinte,  
lămpașe și cântece, scrisori și stâlpi ai caracterului!   
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CULORI ȘI STIL DE TOAMNĂ 

Elevii din Coșbuc reușesc mereu să impresioneze cu stiluri vestimentare aparte, ținute pline de culoare, voie bună și care conțin o mică 
parte din personalitatea și sufletul lor. 

Îmi place să experimentez cu mai multe stiluri vestimentare, astfel 
că nu pot spune că am un stil distinct. Corsetul este realizat în total-

itate de mine, decupat, pictat, cusut și 
îmi este foarte drag fiindcă am dedicat 
foarte mult timp acestuia.  Am optat 
pentru o rochița albă, simplă, accesoriza-
tă cu un lănțișor din perle, toate elemen-
tele alcătuind, sper eu, o imagine plăcută 
ochiului, caldă. Hainele îmi permit să mă 
exprim fără să fie nevoie să vorbesc, îmi 
oferă oportunitatea de a-mi dezvolta și 
cultiva atât personalitatea, cât și aptitu-
dinile artistice.  
ALYSSA UNGUREANU – 10S 

Dacă ai oportunitatea să faci ceea ce 
îți place și simți că te reprezintă, just 
do it. Într-o lume plină de trenduri s-ar 
putea să nu te simți suficient de rele-
vant dacă ieși din tipar, dar o să rămâi 
surprins pe câtă lume poți să inspiri 
sau te va aprecia doar prin modul tău 
de a fi. Dacă tu nu poți să te apreciezi, 
atunci nimeni nu o să o facă. 
ANAMARIA ISTRATESCU – 10SN 

Mi-a luat vreo 3 ani să îmi găsesc un stil de 
haine care simt că mă reprezintă, și nici nu 
pot să vă zic exact care e. Îmi plac mult culo-
rile, și în general lucrurile mai retro, și mai 
ales cămășile! Vara e cam singurul lucru pe 
care îl port, îmi aduc aminte de Vamă =)) 
Cerceii hoop au ajuns să fie un accesoriu 
care îmi completează și îmi ajută fiturile să 
iasă în evidență :D  
MĂDĂLINA POPESCU – 10S 

Primul lucru pe care cineva îl va observa la tine când vă întâlniți 
pentru prima data este aspectul, iar în mare parte, modul cum te 
îmbraci. De aceea am grijă cu ce mă îmbrac, fiecare outfit să fie 
potrivit pentru ocazia lui, dar și să ma reprezinte. Îmi place să port 
cămăși fie în dungi, fie colorate, chiar 
alb-negru uneori, cu anumite modele. 
Deși o cămașă poate părea ceva cu 
totul banal, contează extraordinar de 
mult modul de a o accesoriza: 
lănțișoare, inele, brățări, orice care 
poate atrage atenția! Deși acestea pot 
fi un aspect controversat, consider că 
accesoriile sunt doar o modalitate de 
îmbunătățire a unui outfit, de a-l face 
mai unic.Modul de a te îmbrăca re-
prezintă prima impresie a cuiva despre 
tine. Astfel, eu încerc de fiecare dată să 
arăt că sunt o persoană deschisă, creativă și amabilă! 
ALEXANDRU UNGUR  – 10S 

MISS & MISTER BOBOC  

Balul Coșbucului, intitulat și Balul Anului, este organizat și 

coordonat de foștii concurenți de la Miss & Mister, acum 

elevi ai claselor a 11-a și a 12-a. 

La preselecții au venit în jur de 50 de persoane, aceștia, 

inițial, trebuind să arate cu câtă atitudine pot să meargă pe 

o melodie aleatorie. Apoi, ca la orice concurs Miss & 

Mister, le-au fost puse întrebări, atât personale, cât și de 

cultură generală. Și ultima provocare, însă nu cea din urmă: 

fiecărui concurent i-a fost testat ritmul printr-o probă de 

dans, în perechi sau singuri. 

Informații despre perechea câștigătoare vor fi publicate în 

numărul următor al newsletter-ului! 


