
Absolvire clasa a 8-a Deliman Constantin-Marin 

 

Începutul acestei frumoase 

povesti de viața a avut loc in vara 

anului 2011, atunci când trei copilași 

au pășit pentru prima data in curtea 

Mănăstirii Podu Coșnei, mânăstire 

care avea sa le fie cămin pentru 

următorii ani.  

Unul dintre copilașii veniți era 

foarte timid, se ținea scai de fratele sau 

mai mare și nu voia sa scoată o vorba. 

Acest copilaș este Deliman Constantin 

Marin, avea 4 anișori atunci când a întrat in mânăstire, alături de cei doi frați.  

Desigur, felul in care Parintele Mihai Negrea împreuna cu soția sa, Iulia Negrea , 

prin atitudinea și entuziasmul cu care i-au întâmpinat pe copilași , aceștia au reușit sa se 

integreze imediat in colectivul mănăstirii.  

Înca de la început doamna Iulia și Parintele Mihai , au văzut ca Marian este un copil 

deosebit, care excelează in tot ceea ce face, iar mulțumirile din partea sa nu au întârziat sa 

apară. Chiar din primii ani de școala a fost laudat de toți profesorii școlii gimnaziale 

Poiana Stampei , școala in care a făcut doar clasele primare, deoarece in anul 2017, după 

moartea părintelui Mihai, toți copiii împreuna cu doamna Iulia au fost nevoiți sa se mute la 

centrul din Vatra Dornei , centru care și astăzi poarta numele părintelui Mihai: Centrul de 

timp familial “Preot Mihai Negrea”. Acest centru a fost înființat de către parintele Mihai 

cu mult înainte ca acesta sa treacă la cele veșnice.  

Următorii ani de școală și până în prezent i-a făcut la Școala Gimnazială Nr.4, Vatra 

Dornei, in cadrul căruia excelează la învățătura și este unul dintre elevii de top ai acestei 

scoli.  

La finele acestui an școlar, Marian , va fi sef de promoție in urma eforturilor depuse 

și a rezultatelor extraordinare pe care le-a obținut pe parcursul celor 4 ani de studiu.  

Desigur acesta nu s-a mulțumit cu atât, fapt pentru care a optat pentru un viitor in 

cadrul unui liceu militar, reușind sa treacă fără prea mult efort probele sportive și 

psihologice, urmate de proba medicală unde a fost declarat admis și nu in cele din urmă a 

reușit să obțină nota 8,5 la proba scrisă din cadrul admiterii la Colegiul Național Militar 

“Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.  

Dragul nostru Marian, sa nu uiți niciodată ca noi, toți cei din asociație te iubim si te 

susținem. Tu ești mândria și bucuria noastră, cu fiecare treapta pe care o urci pe scara 

vieții reușești sa stârnești emoții, creezi momente de neuitat prin abilitățile si capacitatea ta 

cu care ne uimești pe toți. 


