
ASCM l-a premiat pe Costin Oncescu, geniul Câmpulungului şi cel mai 
valoros olimpic al României în afara ţării! 

Clipe încărcate de emoţie pentru elevii, profesorii şi invitaţii care au luat parte la 
festivitatea de închidere a Taberei de Pregătire a Lotului Naţional de Informatică, 
desfăşurată în perioada 3-10 mai, la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”. Dintre cei 16 

elevi participanţi la lotul de seniori, pe locul I s-a clasat elevul care a reprezentat 

instituţia de învăţământ de la Câmpulung şi anume Costin Andrei Oncescu. Distincţiilor 
înmânate geniului Câmpulungului cu ocazia festivităţii de închidere a evenimentului cu 
ecouri naţionale li s-a adăugat premierea specială oficiată de Asociaţia „Salvaţi 
Câmpulungul şi Muscelul”, care a ţinut să-şi arate modesta recunoştinţă faţă de 
performanţele excepţionale ale lui Costin, de neegalat, probabil, în următorii 50 de ani, 
dacă nu mai mult. A.S.C.M., prin reprezentanta sa, doamna Florina Vuţei, i-a înmânat 

lui Costin Oncescu Diploma de Onoare, o plachetă din cristal şi un premiu în bani în 
valoare de 7.000 de lei. O recompensă simbolică pentru un copil cum altul nu se va mai 
naşte prea curând la Câmpulung şi de aceea A.S.C.M. a simţit nevoia să-şi exprime 
gratitudinea pentru onoarea făcută de acest tânăr de a-l avea printre noi, acasă, până în 
acest an.  

Costin Oncescu este fiul remarcabilei profesoare 

de Matematică, Manuela Oncescu, dascăl al Colegiului Naţional „Dinicu Golescu”, şi 
nepotul fostului primar al Câmpulungului şi fostului deputat Constantin Dragomir. Sora 

sa mai mare, Andreea Maria, este studentă în anul III, la Universitatea Oxford, ale cărei 
cursuri le va urma, din toamnă, şi Costin. Palmaresul impresionant al acestui performer 
extraordinar cuprinde peste 100 de medalii, dintre care 15 - 10 de aur, 4 de argint şi una 
de bronz - câştigate la olimpiade internaţionale. Indiferent de rezultatele ce vor urma 
taberei recent încheiate, reputaţia lui Costin Oncescu rămâne neschimbată: un geniu al 
Informaticii.  



 Au fost şapte zile de foc pentru 
elevii care s-au calificat la Tabăra de Pregătire a Lotului Naţional de Informatică de la 
Câmpulung. Aici, elevul Costin Andrei Oncescu, de la „Dinicu Golescu”, a reprezentat 

municipiul gazdă. Şi pentru că încă o dată rezultatele lui au fost extreme în faţa juriului, 
Costin a ieşit pe locul I. Elevul a demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, pregătirea 
de care dă dovadă şi pasiunea pentru materia care i-a schimbat viaţa. 

      La finalul activităţii, el a primit Premiul 
„Mihai Pătraşcu”  ce constă în suma de 500 de euro şi Diploma de Onoare”, iar din partea 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, inspectorul pe disciplina Informatică Daniel 
Vorovenci i-a înmânat elevului Oncescu o diplomă de excelenţă. De asemenea, directorul 
instituţiei de învăţământ, Petre Parghel, i-a oferit lui Costin din partea firmei Altius o 

plachetă şi un premiu în bani. 

Asociaţia „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul” i-a oferit cel mai special premiu 

Cunoscând foarte bine activitatea elevului Costin Andrei Oncescu, reprezentanţii 
Consiliului Director şi membrii Asociaţiei „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul” s-au 

pregătit din timp, pentru a-i oferi un moment frumos elevului de la „Dinicu Golescu”, 

acum, când a depăşit o etapă importantă din viaţa sa, fiind o poartă deschisă spre un nou 
început.  



La festivitatea de închidere a 

instruirii lotului de seniori, doamna Florina Vuţei, membru al Consiliului Director al 
Asociaţiei „Salvaţi Câmpulungul şi Muscelul”, i-a oferit musceleanului, în semn de 

preţuire a rezultatelor deosebite, Diploma de Onoare, o cupă din cristal şi un premiu în 
sumă de 7.000 de lei.  

„Înmânăm şi noi un premiu, pentru rezultatele sale deosebite! Asociaţia „Salvaţi 
Câmpulungul şi Muscelul” a pregătit pentru domnişorul Oncescu suma de 7.000 lei, 
Diplomă de Onoare şi Cupa de cristal pentru Excelenţă în Informatică.”, a transmis 

Florina Vuţei, membru al Consiliului Director al asociaţiei.  

Costin Andrei Oncescu este elevul muscelean care, până la această vârstă, a adus 
României cele mai multe medalii la olimpiadele internaţionale, în număr de 10 de aur, 4 
de argint şi una de bronz.  

La final, Costin a coborât de pe scenă, parcă plin de emoţie, dar şi de tărie, asta pentru că 
acest sfârşit duce la un nou şi mare început. „Practic, a fost finalul carierei mele la 

naţionale, m-am calificat la Olimpiadele Internaţionale, nu este încă ultimul meu concurs 
de aici. Mă simt bine, am început în forţă şi am terminat la fel, dar mă simt şi onorat de 

tot şi sunt foarte fericit că sunt respectat de colegii mei şi de toţi membrii comisiei 
ştiinţifice. De aici, lucrurile devin mai grele, până acum a fost relativ simplu din punct de 
vedere strategic, doar lucram şi încercam să fiu cât mai bun la ceea ce mă pasiona. 
După ce voi termina cu olimpiadele, voi fi student la Universitatea din Oxford, deja am 
fost admis şi, după cei trei ani din facultatea respectivă, cel mai probabil, printre primii 
ani, voi lucra la o companie de software, iar după, în măsura ideilor pe care le voi avea 

şi a sprijinului financiar, aş putea încerca şi să pun bazele unei firme. Eu chiar sper să 
pot realiza o companie a mea, dacă totul va ieşi cum îmi doresc, atunci, pe cât posibil, 
mă voi întoarce în România, pentru că îmi place acest loc. Totuşi, până atunci, se vor 
mai schimba lucrurile, sper că în bine şi să fac alegerea corectă.”, ne-a declarat Costin 

Oncescu.  
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