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Nr. 1816 /06.09.2019 

                                   Școala nr. 3 din Focșani va purta numele scriitoarei 

Oana-Diana Renea 

 

Începând cu anul școlar 2019-2020 Școala Gimnazială nr. 3 din Focșani va purta un 

nou nume. 

La inițiativa Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea, cu sprijinul direcțiunii 

școlii și al autorităților locale,  unitatea de învățământ va purta numele OANA-DIANA 

RENEA, scriitoare pentru copii și membră a Uniunii Scriitorilor din România. 

Evenimentul de atribuire a numelui Oana-Diana Renea va avea loc luni, 9 septembrie 

2019, ora 08.30, în prezența unor distinse oficialități și personalități culturale ale orașului 

nostru. 

Considerăm că este un eveniment de bun augur pentru începutul de an școlar și am fi 

deosebit de încântați să fiți alături de cadre didactice, părinți și elevi ai școlii care va purta un 

nou nume începând cu anul școlar 2019-2020. 

Oana-Diana Renea 

Repere biobibliografice 

- 1968, 2 decembrie: se naște la Râmnicu-Sărat din părinți profesori; 

- 1975-1984: elevă la școlile nr. 4,9 și 10 din Focșani; 

- 1984-1987:  elevă la Colegiul Național Al. I. Cuza Focșani; 

- 1989: studentă la Facultatea de Medicină București 

- 1990: abandonează facultatea, pe motive de boală; 

- 1993: debut editorial cu Miţişor şi Azorel, povestiri hazlii cu-o pisică şi-un căţel; 

- 1996: volumul Azorel, căţel hoinar; 
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- 1998: apare volumul Eu eram o floare, tu erai o gâză; 

- 2000: devine membru al Uniunii Scriitorilor din România 

- 2001: apar volumele Poems and riddles: poezii şi ghicitori și Scrisoare de la o 

rândunică; 

- 2010, 4 februarie: încetează din viață 

- 2010: apar postum volumele Povestiri şi poezii, Omul de zăpadă, Suflet de păpuşă, 

Întuneric şi lumină; 

- 2011: se dezvelește bustul scriitoarei în curtea Secției pentru copii și tineret a 

Bibliotecii Județene Vrancea; 

- 2011: se atribuie Secției pentru copii și tineret numele Oana-Diana Renea; 

- 2011: apar volumele Întuneric şi lumină ed. a II-a  și Povestiri c-un şoricel mititel; 

- 2012: prima ediție a Concursului de creație literară pentru copii Oana-Diana Renea; 

- 2013: a II-a ediție a Concursului de creație literară pentru copii Oana-Diana Renea; 

- 2015: apare volumul Oana-Diana Renea. Biobibliografie; 

- 2015: a III-a ediție a Concursului de creație literară pentru copii Oana-Diana Renea; 

- 2016: apare volumul Cele mai frumoase poezii, Editura Terra, Focşani, 2016; 

- 2016: a IV-a ediție a Concursului de creație literară pentru copii Oana-Diana Renea; 

- 2017: a V-a ediție a Concursului de creație literară pentru copii Oana-Diana Renea; 

- 2018: apare volumul Cele mai frumoase poezii, ed. a II-a, Editura Terra, Focşani, 

2018; 

- 2018: a VI-a ediție a Concursului de creație literară pentru copii Oana-Diana Renea; 

- 2019: a VII-a ediție a Concursului de creație literară pentru copii Oana-Diana Renea; 

- 2019: se atribuie Școlii Gimnaziale nr. 3 din Focșani numele scriitoarei Oana-Diana 

Renea.  

Manager interimar, 

Oana-Raluca BOIAN 


