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FESTIVALUL-CONCURS 
„ANDREI MUREÆANU“

ediåia I

 În 18 iunie 2003 a avut loc în cadrul Muzeului „Casa Mureæenilor“ din Braæov decernarea
premiilor concursului de poezie „Andrei Mureæanu“. 

Festivalul-concurs a fost dedicat celebrãrii memoriei æi operei „poetului deæteptãrii
noastre“, la trecerea a 155 de ani de la publicarea poeziei „Rãsunet“ sau „Deæteaptã-te, Române!“,
sub care titlu ne este astãzi cunoscutã. Ea a vãzut lumina tiparului în „Foaie pentru minte, inimã æi
literaturã“, suplimentul cultural al „Gazetei de Transilvania“, supliment condus chiar de poetul
Andrei Mureæanu. Faptul cã, din 1989, imnul „Deæteaptã-te, Române!“ a devenit Imn de stat al
României se constituie într-o confirmare binemeritatã a valorii emoåionale deosebite pe care a avut-o
æi în epocã poezia. 

Festivalul-concurs „Andrei Mureæanu“, iniåiat din luna aprilie a anului 2003 de cãtre
muzeografii instituåiei organizatoare, s-a bucurat de sprijinul generos al  Consiliului Judeåean Braæov
æi al Inspectoratului Æcolar Judeåean Braæov.

Evenimentul organizat de muzeu s-a vrut a fi un cadru instituåionalizat oferit elevilor de
æcoalã gimnazialã æi de liceu pentru a-æi demonstra talentul æi, totodatã, de a-æi valorifica creaåiile
poetice. 

Tematica festivalului a fost una variatã, de la poezia de dragoste æi despre naturã pânã la
poezia socialã, totul transformându-se într-o bunã ocazie pentru participanåi de a-æi manifesta liber
imaginaåia. 

Pentru o minimã obiectivitate în vederea corectãrii æi evaluãrii poeziilor, s-a apelat la o
jurizare efectuatã de reprezentanåi ai Uniunii Scriitorilor din România (filiala Braæov). Este vorba
despre domnul prof. Doru Munteanu, director al Direcåiei Judeåene pentru Culturã, Culte æi
Patrimoniu Braæov æi domnul prof. Ioan Popescu-Topolog, consilier în cadrul Consiliului Judeåean
Braæov; Domniilor lor li s-a alãturat æi doamna prof. Laura Molnar, reprezentanta Muzeului „Casa
Mureæenilor“ Braæov. 

La concurs au participat 31 de elevi de la urmãtoarele instituåii æcolare: Colegiul
Naåional „Unirea“, Colegiul Naåional „Andrei Æaguna“, Colegiul „Emil Racoviåã“, Colegiul
„Johannes Honterus“, Liceul „Constantin Brâncoveanu“ æi Æcolile Generale nr. 23, 25, 13, 9, 4,
iar din Râænov – Æcoala Generalã nr. 2. Participanåii au avut dreptul sã se înscrie cu una sau mai
multe poezii. 

În deschiderea manifestãrii a avut loc un recital de canto, susåinut de elevi ai Liceului de
Artã din Braæov, clasa prof. Doina Mihãilescu. În continuare au avut loc alocuåiuni susåinute de
domnii Doru Munteanu æi Ioan Popescu-Topolog, iar d-na Lucia Bunaciu, director onorific al
Muzeului „Casa Mureæenilor“ Braæov, a prezentat un studiu despre Andrei Mureæanu, intitulat
„Imnul nostru“. A urmat decernarea premiilor.
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Câætigãtorii au fost urmãtorii:

premiul I: Andreea Uruc Colegiul „Unirea “, clasa a XI-a
premiul II: Roxana Gîdinceanu Colegiul „Andrei Æaguna“, clasa a X-a
premiul III: Iulia Popescu Colegiul „Unirea“, clasa a XI-a

S-au acordat æi trei menåiuni, dupã cum urmeazã: 

Alina Drãgan Æc. Gen. nr. 6, clasa a VIII-a 
Alexandra Ichim Colegiul „Unirea“, clasa a XI-a 
Maria Åârã Æc. Gen. nr. 25, clasa a VI-a 

Manifestarea s-a încheiat cu recitalul de poezie susåinut de câætigãtorii concursului. Cu
aceastã ocazie, au fost prezenåi pãrinåi, profesori æi directori ai instituåiilor de învãåãmânt mai
sus-menåionate.  

Moderatorul acestui eveniment cultural a fost domnul prof. Ovidiu Savu. 
Organizatorii mulåumesc æi pe aceastã cale doamnei prof. Mara Trofin, de la Æcoala

Generalã nr. 25 Braæov, care a contribuit la popularizarea festivalului; Despãråãmântului cultural
ASTRA Braæov, reprezentat de domnul prof. Petre Istrate; Consiliului Judeåean Braæov; societãåii
comerciale Libris S.R.L. care a sponsorizat paråial premiile în obiecte care au fost acordate.  

Cu menåiunea cã Festivalul-concurs „Andrei Mureæanu“ s-a desfãæurat æi în anii ’80,
încheiem cu speranåa cã în anii urmãtori concursul se va bucura de o participare cât mai
numeroasã din partea elevilor. În cele ce urmeazã dãm luminii tiparului poeziile premiate în
cadrul ediåiei din 2003.
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