
Balul Bobocilor la „Calistrat Hogaș”: „Best night, best people!!” 
 

Cu ajutorul lui Andrei Baltag, elev în clasa a XII-a, căruia îi mulțumim, vă prezentăm un 

fel de fișă de date a unui eveniment deosebit, „Balul Bobocilor” de la Colegiul Național „Calistrat 

Hogaș”. Orice cuvinte sunt de prisos în afară de cele ale unora dintre organizatori și a prezentării 

celor premiați. Plus fotografiile lui Claudiu Mihuț, care spun totul despre atmosferă. 

 

 
 

LOCAȚIE: Hotel Central Plaza, Salon CLASIC 

PREZENTATORI: Ana NECULĂEȘ &  Alexandru FRĂSILĂ 

ORGANIZATORI: Ana Neculăeș, Emilia Mungiu, Tudor Chirilă, Lorin Schonfeld, Marian 

Burlacu, Andra Creangă, Andrei Batag, Evelina Milea, Alexandru Frăsilă, Victoria 

Lupașcu, Corneliu Schonfeld, Andra Neculcea, Radu Cosma, Delia Cojocariu, Cătălin 

Zugravu. 
MUZICA: DJ Octav 

INVITAȚI SPECIALI: What’s Up și UDDI 

 



 
 

Premii: 

Miss BOBOC: Alexandra SANDU (clasa a IX a E) 

Mister BOBOC: Mihail GRĂDINARIU (clasa a IX a A) 

 

Miss SELFIE: Adina CHIRIAC (clasa a IX a E) 

Mister SELFIE: Andrei SUMĂNARU (clasa a IX a A) 

 

Miss POPULARITATE: Andreea MITROI (clasa a IX a C) 

Mister POPULARITAE: Călin IONESCU (clasa a IX a E) 

 

Miss ORIGINALITATE: Ioana CHIRILĂ (clasa a IX a E) 

Mister ORIGINALITATE: Marian BĂLUȚ (clasa a IX a E) 

 

Miss DANCING QUEEN: Ingrid BLAJ (clasa a IX a A) 

Mister DANCINK KING: Savas CHIRILĂ (clasa a IX a B) 

 

Miss ELEGANȚĂ: Felicia ANECHITEI (clasa a IX a C) 

Mister ELEGANȚĂ: Dominic POPP (clasa a IX a A) 



 
 

 Cuvântul organizatorilor: 
„Balul Bobocilor din acest an a fost esențialmente un succes! Pornind de la repetițiile intense 

petrecute cu cele șase perechi de boboci participanți, împreună am pus la punct toate detaliile unui 

eveniment cu adevărat de neuitat. Ne-am bucurat de un sprijin consistent din partea tuturor celor 

implicați și pe această cale țin să mulțumesc administrației Colegiului Național „Calistrat Hogaș” 

și desigur, părinților pentru curajul și perseverența demonstrată! Într-un interval limitat de timp, 

am propus un concept inedit al balului, totul într-un spirit nou și creativ, care a depășit cu mult 

așteptările publicului. Ca întotdeauna, la înălțime!” 

(Andrei BALTAG, clasa a XII a E) 

 

 
 



„Mă bucur și mă simt o norocoasă că termin 8 ani de școală în Colegiului Național „Calistrat 

Hogaș”. MĂ bucur că am fost organizator la un bal legendar, de colecție, cum rar s-a mai văzut în 

Piatra-Neamț. Nu regret nicio oră de muncă, pentru că am oferit tot ce am avut mai bun, timp, 

dăruire, idei pentru a construi ceva inedit, de la zero, ceva care să satisfacă atât dorințele 

tineretului, cât și ale profesorilor și părinților. Un vis de toamnă este caracterizarea perfectă pentru 

ceea ce a fost pe 6 noiembrie 2015. Dacă aș putea, aș da pe repeat această seară. Oricum cu 

siguranță o vom păstra cu toții impregnată în mințile și în inimile noastre. 

Best night, best people!!” 

(Ana NECULĂEȘ, clasa a XII a E) 

 

 
 

„Cu toate că, inițial, nu am fost cel mai dinamic grup de organizatori am reușit să ne mobilizăm. 

Am reușit să le oferim bobocilor noștri un bal care cu siguranță va fi ținut minte, chiar și atunci 

când credeam că toate speranțele au dispărut. Am reușit sa aducem un club într-un restaurant și i-

am dat clasă!” 

(Emilia MUNGIU, clasa a XII a A) 

 

 



 

„Să încep cu acum binecunoscutul motto „Party hard, selfie harder”? Îmi place să mă gândesc că, 

astfel, nu aș stârni decât o avalanșă de amintiri și culori frumoase care ne-au ajutat să construim, 

vineri seara, ceva mai mult decât „doar un alt bal”. Ce mă îndreptățește să afirm acest lucru? Hm. 

Poate bobocii participanți care, pe lângă grație, talent, dezinvoltură, deja subînțelese, ne-au făcut 

pielea de găină prin spectacolul exploziv. Poate sutele de mâini ridicate și zâmbete euforice care 

au umplut localul cu energie neîntreruptă, de la deschidere până aproape de zori. Poate locația 

care, prin nonconformismul ei, ne-a adus o amprentă distinctivă, aducând totul la un nivel total 

diferit, mult superior. Poate muzica perfect aleasă, care ne-a obligat pe toți să uităm de statul jos 

pentru câteva ore bune (mulțumim, mulțumim, mulțumim, DJ Octav). Poate artiștii, What’s Up și 

Uddi, care au făcut un show de sute de blițuri, de sute de aplauze, de sute de selfie-uri, care ne-au 

lăsat fără voce după cântatul la unison. Sau poate organizatoarele irezistibile și dansul lor? Poate 

vreunul din elementele astea mă determină să spun că vineri a fost o seară cu totul specială, însă 

cuvintele sunt de prisos când încă ne răsună în urechi vibrațiile de la Balul Bobocilor al Colegiului 

Național „Calistrat Hogaș”, 2015, care ne fac pielea de găină după zile întregi, și, probabil, multe 

altele de acum înainte. Felicitări familiei „Hogaș”!” 

(Lorin SCHONFELD, clasa a XII a A) 

 

 

(Articol şi imagini preluate din Mesagerul de Neamţ, ediţie on-line,  9 noiembrie 2015) 


