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Good bye, Mr. Jerold J. Samet.... 

Unele călătorii ne pot oferi accesul la întâlniri speciale, într-un spaţiu nedefinit, la graniţa dintre 
trecut şi  viitor, dintre apus şi răsărit, la limita dintre uimire şi şoc, dintre un gând şi alt gând. Într-o 
astfel de buclă a timpului am pornit la drum, cu un grup de şase elevi ai CNT, alături de alt grup din 
Bucureşti. 

Locaţia: Washington DC. 
Timpul local dar şi cel de peste ocean: o zi spendidă a lunii iulie, din 2003. 
Doar cu un an în urmă liceul primise aprobarea formării unui Chapter YLI - eveniment care 

urma să ne plaseze într-un program internaţional, dedicat selectării şi formării tinerilor lideri ai lumii. 
Structurat pe trei mari conferinţe anuale, programul Youth Leaders International, avîndu-l ca 

președinte pe domnul Jerold J. Samet, se deschidea cu WLC - World Leaders Conference (în 
Washington DC), WCE - World Cultural Experience (cu locaţii diferite, în ţări europene) terminându-
se cu LST - Life Skills Training în UK, la Oxford sau Cambridge, unde absolvenţii îşi prezentau 
proiectul final individual „Career Project”. 

Timp de mai bine de doi ani elevii erau evaluaţi în permanenţă, în funcţie de temele sau 
activităţile pe care le primeau. De la proiecte individuale sau în echipă, la întâlniri lunare, unde se 
dezbăteau probleme contemporane, de interes global, la proiectele de mentorat, culturale, la temele on 
line şi multe alte activităţi obligatorii, elevii învăţau să se mobilizeze şi să organizeze acţiuni de 
voluntariat, interacţionau, comunicau, învăţau să aibe iniţiativă. Treptat îşi activau gândirea critică şi 
personalitatea, înţelegeau ce-nseamnă spiritul de echipă, se responsabilizau şi-şi dezvoltau abilităţile 
de lideri. Proces greoi şi deloc simplu. 

 
Conferinţele erau un prilej fantastic de confruntare între identităţi, culturi şi medii educaţionale 

diferite, oferind șansa de a participa la cursuri și întâlniri cu profesori și personalități din universități de 
prestigiu, din Congresul american, reprezentanți ai ONU, sau din Pentagon.  A lucra în echipe 
internaţionale. aţături de elevi selectaţi din licee de top din ţări ca Australia, Canada, China, Filipine, 
Franţa, Rep. Moldova, Honduras, Peru, Kenya, Rusia, Turcia, USA, este o experienţă unică. O mare 
provocare inclusiv pentru profesori, al căror program zilnic se încadra între 10-16 ore. 

Modestia era un reper de bază în profilul unui membru YLI "Cine vrea cu orice preţ să iese-n 
evidenţă şi nu-nvaţă să coopereze, nu va fi niciodată un lider", era unul dintre sloganurile YLI. În plus 
regulamentul era extrem de dur, iar un student era uşor eliminat din program, dacă nu-l respecta. 

Începând cu 2002-2004 când a terminat prima promoţie, până în 2014, sub îndrumarea 
doamnelor profesoare Nicolița Crețescu, Mihaela Iordache, Michaela Udriște, Ortansa Vișoianu, 
următorii elevi ai CNT au absolvit YLI: 
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Boţoacă Ducu 
Păcală Cătălin 
Morţun Alexandra 
Bulzan Florina 
Roşca Andra 
Mîndroiu Sebastian 
Bălănescu Alexandru 
Grecu Valeria Sabrina 
Nicolicea Alin 
Pârvulescu Cristina 
Scurtu Alexandru 
Toth Alexandru 
Căiniceanu Andrei 
Nohaiu Alexandra 
Drăghici Alexandra 
Priboi Cristian 
Slama Victor 
Meilescu Simona 
Bebec Alexandru 
Zugravu Rozalia 
Rolea Cristina 
Yassin Allin 
Bădescu Floralisa 
Yassin Alexandra 
Bălu Smaranda 
Nuţă Flavius 
Nebancea Alexandra 
Stoican Theodor 
Cioc Gergiana 
Cojocaru Andrei 
Munteanu Andreea 
Filip Nadine Patricia 
Roman Lorena 
Popescu Mihaela Cristina 
Socolescu Andrei 
Trișcaru Andreea 
Vișan Roxana 
 

Calianu Alina 
Popescu Alina 
Vîrban Mihai 
Vasilcanu Dragoş 
Răveanu Ioana 
Opriţoiu Alexandru 
Budirincă Alexandru 
Budu Anca 
Nicolescu Alexandra 
Robu Mihai Alexandru 
Răducu Alexandru 
Roşu Maria 
Bedreag Cristiana 
Mirică Pufan Andrada 
Ecobici Gabriela 
Duţă Adrian 
Pupăză Elena 
Rolea Cătălin 
Grecu Armand Adrian 
Grecu Albert Octavian 
Andrei Ştefan 
Trancotă Alexandru 
Dinescu Marius 
Puican Tiberiu 
Cebuc Răzvan 
Benga Andrei 
Ionas Mădălina Ioana 
Mavlea Iunona Ana 
 Dănciulescu Raluca 
Burtea Cătălin 
Benga Cristina 
Croitoru Robert 
Ciorăscu Emil 
Gherghe Lucian 
Olaru Hanna 
Păuna Georgiana 
Goiu Ada 
 

 
Majoritatea sunt studenţi sau au terminat Universităţi de prestigiu din Anglia, Belgia, USA, 

Germania sau România. Îi felicit. Poate că unii nu au conştientizat importanţa acestui capitol din viaţa 
lor, cândva vor înţelege....... 

Pentru că CNT a avut șansa acestui dialog global de excepție ne-am exprimat mulțumirile de 
fiecare dată conducerii YLI, și în special lui Jarold Samet. 

Doar că recent, el a pornit pe un alt drum, și-ntr-un ”viraj” fatal s-a-ndepărtat de lumea noastră. 
Într-o amară zi de iarnă. 

S-a stins? Nu cred. Nimic nu poate estompa clipele YLI pe care el le-a oferit cu-atâta 
generozitate tuturor.  

Condoleanțe în numele Colegiului Național ”Traian”, sau, ”Severin Chapter”, cum îi plăcea să 
spună. 

 
Ileana Wisket 


