
COLEGIUL NAȚIONAL 
,,MATEI BASARAB,, 

București

Sărbătorim ,,Zilele porților deschise ,, ale colegiului în perioada 

9-16 noiembrie 2015 aducând în prim plan cei mai valoroși 

sportivi din acest an.



La aniversarea liceului nostru din 2015 ,vă propun să îi 

cunoașteți pe câțiva dintre medaliații naționali și 

mondiali ai acestui an sportiv și școlar
 Avem elevi cu rezultate remarcabile în competițiile naționale și

internaționale la diverse sporturi precum : scrimă,arte marțiale, gimnastică

aerobică,atletism,natație, tir sportiv, caiac canoe,handbal,dansuri.

 Sunt mult mai mulți dar îi voi prezenta doar pe cei care anul acesta au

obținut medalii la campionatele naționale și care vor fi premiați de către

PROEDUS- Centrul de proiecte și programe educaționale și sportive pentru

elevi și tineret, în GALA CAMPIONILOR NAȚIONALI, festivitate ce se va ține

pe data de 9 decembrie 2015, la nivel de capitală, în sala de festivități a

CN Matei Basarab.

 Să îi apreciem pentru efortul depus de a fi cei mai buni din țară la sportul

preferat,efort ce presupune renunțare,dăruire,pasiune pentru a-și îndeplini

visul.

 Sunt exemple demne de urmat pentru a putea vorbi de performanță în

orice domeniu de activitate.



PREDESCU ALEXANDRA cls  a 10 a I

Campioană mondială și națională la Scrimă



Multă muncă și 

dorință de perfectiune

 “Pentru 2014 vreau să 

ajung în primele trei la 

Campionatul Mondial de 

cadeţi pentru a mă 

califica la Jocurile 

Olimpice pentru cadeţi, 

din China. Dar visul meu 

este să ajung 

campioană olimpică. E 

tot ce îmi doresc”.



Alexandra are  7 titluri naţionale şi peste 60 

de cupe şi medalii în cinci ani de scrimă

Mihai Covaliu, preşedintele

FR Scrimă: "Alexandra 

Predescu, campioana 

mondială la cadeţi, e pariul 

nostru pentru Jocurile 

Olimpice din 2020 şi 2024". 

 Ea este prima campioană 

formată de un club privat.



Orice sportiv își dorește în carieră să ajungă pe 

treapta cea mai înaltă a podiumului



Aprecieri ale marilor campioni privind 

evoluția Alexandrei

 "Alexandra e o mare 

speranţă a scrimeri 

româneşti. Sper să-mi 

calce pe urme şi chiar să 

mă depăşească. Are 

mult talent, dar trebuie să 

muncească şi mai mult"
Ana Maria Brânză, 

campioană europeană 

şi mondială la spadă



CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE
Subotica, Serbia,2015

ALEXANDRA IONIȚĂ cls a 10 a H 



Alexandra Ioniță este vicecampioană 

mondială la karate



DIANA ROȘU cls a12a F  și DRĂGAN ANDREEA cls a12a C

Campioane naționale la atletism în proba de

ștafetă 4 X 100 m



Diana a ocupat mai multe locuri pe podium la

campionatele naționale



Andreea  ,colega sa de echipă a obținut 3 

medalii naționale la săritura cu prăjina



BARBU MĂDĂLINA  cls a12 a B și 

POPA IRINA cls a12a C

campioane naționale la gimnastică aerobică



IRINA ȘI MĂDĂ  grațioase atât pe podiumul de 

premiere cât și pe scena liceului nostru



Ne mândrim cu 
gimnastele și atletele 

noastre frumoase și 
talentate



IONIȚĂ DANIEL cls a 11 a C

multiplu campion național la TENIS DE MASĂ 

un exemplu de seriozitate și modestie



TOMA SORIN cls a 11 a E

campion național la  kikbox

serios și rezervat



ROTARU DANIEL ȘTEFAN cls. a12 a A

medaliat la campionatul național arte marțiale-

WUSHU



ION ALEXANDRU cls a 11 a A

campion și vicecampion național la natație



DOBROVICESCU TUDOR PETRU cls a9aH

medaliat național la arte marțiale- kendo



Tudor este mare iubitor de sport și se 

mobilizează pentru a-și depăși limitele



CIOBEICĂ ANDREI cls a 11a B

medaliat la campionatele de kaiac -canoe



ISTRATE TUDOR cls a 9 a B

medaliat național la Tir sportiv



CIAUȘESCU CRISTINA cls a X a E

portarul echipei naționale de Handbal



O parte din elevii prezentați în continuare au titluri de campioni naționali ,au 

fost medaliați la naționale  sau alte campionate în anii precedenți.

Sportivi de valoare pe care nu îi putem omite și pe care îi felicităm pentru 

alegerea facută,aceea de a sacrifica timpul liber pentru atingerea performanței

STAN ALEXANDRU cls a XI a D și POPA DIANA cls a X a A

dans sportiv



STOIAN GIULIA cls a 12 a C - gimnastică artistică
Giulia ne-a încantat cu grația sa la serbările 

aniversare



ROBERT DOBRIȚOIU cls a 11 a D

dansator talentat, fotograf,redactor al revistei 

Basarab Highschool Magazine



Avem mulți elevi pe care nu i-am putut prezenta în acest material 

deoarece nu le place să se laude cu reușitele lor deși diplomele și 

medaliile obținute le dovedesc valoarea.

Sunt la fel de modești așa cum sunt adevarații campioni și sportivi de 

mare clasă. Le dorim să le calce pe urme și să își implinească visurile 

mărețe.

Mai menționez în final câteva 
nume de care vom auzi cu 
siguranță în anii următori :

 DOGARU VAVA ALEXANDRU cls 
a 11 a C – arte marțiale

 PLAIAN NICOLETA – cls a 10 a 
D- dansuri populare

 BECHERU ANCA - cls a 9 a F

 DUMITRU VALENTIN- cls a 9 a C

Să ajungă pe culmile succesului atît
în sport cât și în carieră!!

Realizat : prof. Elena Dumitrescu


