
 
 

 
 
 

 
 
 

 
A fi, sau a nu fi? Să dezbatem! 

 
„Retorica este arta cuceririi sufletului prin discurs. ” 

Platon 
  
 În perioada 13-14 mai 2017, Colegiul „Ferdinand I” din Bacău a găzduit etapa județeană a Olimpiadei 
Naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii Dezbat” din Calendarul Olimpiadelor 
Naționale Școlare nr. 26395/16.02.2017, poziția 55. Clubul de dezbateri academice al Colegiului Național 
„Dimitrie Cantemir” Onești a participat cu două echipaje, câte unul la fiecare secțiune – avansați și începători. 
 În prima zi de concurs toate echipele înscrise au concurat în trei runde pentru calificarea în semifinale. 
La capătul acestora, începătorii colegiului nostru au obținut trei victorii, iar avansații două, ceea ce a dus 
ambele echipaje în tabloul etapelor următoare. Duminică, în cea de-a doua zi de olimpiadă, după două 
semifinale strânse, echipajul de avansați și-a trecut numele în rândul finaliștilor, iar începătorii au intrat in finala 
mică. Extrem de motivați, debaterii cantemireni au abordat meciurile cu optimism și încredere, obținând 
rezultate foarte bune, pe măsura seriozității demonstrate în toată etapa de pregătire a meciurilor. Astfel, ziua de 
duminică a adus patru premii importante echipei cantemirene. Echipa de avansați, avându-i drept vorbitori pe 
Anastasia Roncea, Radu-Dominic Căliman și Georgiana Oprea s-a clasat pe locul al II-lea, iar echipa de 
începători, formată din Andreea Botez, Roxana-Elena Dobre și Mădălina-Elena Mișca, a obținut premiul al 
III-lea. Pe lângă aceste rezultate, în urma realizării clasamentului final al vorbitorilor, Anastasia Roncea a 
obținut locul al II-lea la secțiunea seniorilor, fiind la doar un punct distanță de prima poziție, iar Andreea Botez 
a obținut premiul al III-lea la categoria debutanți. 
 Clubul de dezbateri academice al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” își desfășoară activitățile în 
zilele de vineri, cu începere de la ora 14, în sala B1. Scopul activităților este dezvoltarea gândirii critice și 
cultivarea toleranței față de pluralismului opiniilor, vizând totodată formarea unor deprinderi de cercetare din 
perspective multiple a problemelor întălnite. 
 Rezultatele obținute la această ediție a olimpiadei nu fac decât să certifice pasiunea elevilor 
cantemireni pentru orice tip de activitate de învățare, școlară sau extrașcolară, motivând totodată debaterii, dar 
și elevi care își doresc să facă parte din echipă, în vederea pregătirii și participării la edițiile viitoare.  
 Felicitări tuturor pentru efortul, seriozitatea și dăruirea cu care s-au implicat în această frumoasă 
activitate! 
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