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Titlurile de Miss si Mister Boboc 2011 ai Grupului Şcolar "Al.Vlahuţă" Şendriceni au fost
adjudecate de perechea numărul 3: BOGHIŢOI IULIANA – NICOLETA (clasa a-IX-a J) şi
IONICESCU ALEXANDRU – FLORIN (clasa a-IX-a E)
Spectacolul artistic s-a realizat cu sprijinul elevilor liceului nostru şi nu numai.

{besps}bb2011{/besps}

Activitatea nu ar fi fost posibilă fără sprijinul domnului Director ing.Sergiu Lungu şi sprijinul
nemijlocit al sponsorilor balului..
Tot ceea ce ne-am propus prin această activitate s-a realizat cu contribuţia elevilor din cadrul
Grupului Şcolar”Al.Vlahuta” Şendriceni şi nu numai.
Juriul a fost format din: preşedintele juriului profesor doctor IVĂNESCU VLAD, elevii claselor a
-XII- a: Munteanu Andra (clasa a-XII-a B) şi Mirăuţe Ciprian (clasa a XIII – a K), trei cadre
didactice care au fost selectate prin tragere la sorţi: Scripcaru Simona, Bejinariu Romeo,
Captari Gianina şi din partea sponsorilor: reprezentant de la Primăria Comunei Şendriceni şi
Dutcovschi Ionuţ.
Prezentatori Balului Bobocilor au fost elevii AVASILICHIOAIE LARISA şi UNGUREANU
BENIAMIN
Perechile de boboci au fost alcatuite din elevi ai claselor a-IX-a, după cum urmează perechea
numărul 1: VERNICEANU LARISA elevă în clasa a-IX-a K, profil: Industri alimentară şi
OPREAN IULIAN elev în clasa a-IX-a E, profil: Mecanică auto; perechea numărul 2: PURICE
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DIANA elevă în clasa a-IX-a K, profil: Industrie alimentară şi PETRARIU EDUARD elev în clasa
a-IX-a F, profil: Mecanică auto; perechea numărul 3: BOGHIŢOI IULIANA – NICOLETA elevă în
clasa a-IX-a J, profil: Turism şi alimentaţie şi IONICESCU ALEXANDRU – FLORIN elev în clasa
a-IX-a E, profil: Mecanică auto; perechea numarul 4: MOISA RAMONA elevă în clasa a-IX-a C,
profil: Tehnician veterinar şi LEONTE GABRIEL elev în clasa a-IX-a A, profil: Tehnician
operator tehnica de calcul; perechea numarul 5: SEREDIUC ALEXANDRA elevă în clasa a-IX-a
C şi TĂNASĂ VIOREL elev în clasa a-IX-a A; perechea numarul 6: CÎRNEALĂ ROXANA şi
MIRON FLORIN reprezintă clasa a IX –a K; perechea numarul 7: COROBLEA VASILICA şi
LUPU ALEXANDRU din clasa a IX –a K profil: Industrie alimentară; perechea numarul 8:
VIERU ANAMARIA şi COŞMAN MARIAN reprezinta clasa a IX –a A; perechea numarul 9:
ŞUFARU EMANUELA elevă în clasa a-IX-a K, profil: Industrie alimentară şi GRIGORUŢĂ
RĂZVAN elev în clasa a-IX-a G, profil: Mecanică auto; perechea numarul 10: DURNEA
LAVINIA şi CIOBANU COSMIN elevi ai clasei a IX –a K profil: Industrie alimentara.
Invitaţi speciali ai Balului Bobocilor au fost Codruţa – Bianca Barariu, Cosmina Aparaschivei şi
George Cîşlariu.
Programul artistic a fost alcătuit din următoarele momente:
• Dansul tiganesc plin de culoare, spectaculozitate şi energie a fost demonstrat de elevii:
Romaniuc Larisa (clasa a XII B), Niţuleac Simona (clasa a-XII-a B), Blenteş Roxana (clasa
a-XII- a B), Purice Bogdan (clasa a-XII-a A), Adochiţei Marian (clasa a-XI-a B) şi Ivanov Andrei
(clasa a-XI-a B).
• Elevii Boghian George din clasa a-XIII-a K şi Pavăl Alin din clasa a XI – a J, au demonstrat
că dansul îi reprezintă realizând un dans demonstrativ modern.
• Maiestria şi farmecul folclorului popular moldovenesc, exprimat prin cântec, dans şi
frumuseţea costumelor populare au fost transmise de către elevii: Anuţă Mirela (clasa a-XII-a
D), Ichim Adelina (clasa a XIII –a K), iar dansul popular a fost demonstrat de elevii: Ababei
Andreea (clasa a XII – a B), Codreanu Dana (clasa a-XII-a B), Romaniuc Larisa (clasa a XII –a
B), Purice Bogdan (clasa a-XII-a A), Ivanov Silviu (clasa a XI- a B) şi Adochiţei Marian (clasa a
XI – a B).
• Momente artistice au realizat elevii: Ilucă – Ciobănaşu Robert din clasa a-XII -a E, Scripcariu
Daniel din clasa a-XII -a E şi Purice Bogdan din clasa a -XII -a A.
• Elegant prin ţinută, denumit şi “regele“ dansurilor, valsul cere eleganţă în mişcări, graţie şi
răbdare acest lucru a fost demonstrat de trupa One Two Step. Ei au participat la diferite
concursuri, unde au reuşit să fie printre cei mai buni. Astfel amintim ultimul concurs care s-a
desfăşurat la Botoşani, şi anume Cupa Dansului, unde trupa a cucerit publicul şi juriul, reuşind
să cucerească locul I la dansul tematic. Membrii trupei sunt : Acozmei Marină, Dumitraş Victor,
Ţibuleac Graţiana, Rauţa Silviu, Vatamanescu Florentina, Vatamanu Cosmin, Rotariu Ciprian şi
Chiţac Mădălina.
• Au cantat din inima pentru inimile noastre şi au transmis prin câtec farmecul tinereţii lor:
AVASILICHIOAIE LARISA elevă în clasa a- XII - a C, ICHIM SERGIU elev în clasa a XIII-a K .
Momentele întregului eveniment au avut parcursul scontat, marcat de o mare diversitate
prestatorie: probele de competiţie picante ale "bobocilor" concurenţi (probe de dans, proba de
cultura generala, proba Karaoke sau proba-surpriza care a rezervat ceva fiecarui concurent în
parte), momente pline de muzică, dans, umor şi energie realizate de elevii liceului între probele
concurentilor.
"Scopul Baluli Bobocilor 2011 a Grupului Şcolar “Al. VlahuţăA” Şendriceni a fost acela de a
promova şi a pune în valoare tinerele talente din liceul nostru ?i nu numai, şi pentru ca amintirile
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despre acest liceu să fie cât mai frumoase pentru toti” au precizat organizatorii.

C. Gafiţanu

Aspecte de la această activitate:
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