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Primul număr al revistei noastre a fost dedicat zilelor şcolii, ocazionate de 

aniversarea a 35 de ani de la inaugurarea liceului şi a 125 de ani de la  naşterea lui 

CONSTANTIN BRÂNCUŞI – patronul spiritual al şcolii noastre. 
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Editorial 

 

Unui adolescent îi trece prin cap mii de idei in fiecare 

clipă.La fel ni s-a intâmplat şi nouă,însă una dintre acestea ne-a 

rămas întipărita in căpşorul nostru, asemenea Luceafărului. 

Astfel ne-am gândit să edităm o revistă a şcolii, a liceanului din 

Brâncuşi, căruia i se oferă şansa să se adreseze direct atât 

domnilor profesori si colegilor, cât şi domnilor directori. Fiind 
tineri, aveţi nevoie de sfaturi, aveţi nevoie de răspunsuri la 

multele întrebări, deci aveţi nevoie de NOI. 

Dacă sunteţi PRO, dacă doriţi informaţii despre liceul vostru, 

dacă vreţi să vă îmbogăţiţi cunoştinţele generale, să trăiţi 

adoleşcenţa la maxim adresaţi-vă deschis, sincer şi cu încredere 

acestei reviste.Vi se vor deschide noi porţi, vi se vor acorda atăt 

sfaturi cat şi sprijin moral şi material.În aceste pagini,toţi vor 

avea drepturi egale. 

Acesta este revista voastră, a tinerilor, editată de elevi ai 

şcolii, colegii voştri, puteţi fi şi voi cu creaţiile voastre in 

paginile ei. Poate vă întrebaţi de ce “Febra liceenilor”deoarece, 

noi suntem într-o continuă competiţie cu semenii noştri din alte 
licee, suntem puşi pe şotii, suntem plini de viaţa, cu glume şi 

lacrimi, cu începuturi şi ... 

Probabil veţi considera munca noastră pierdere de timp şi de 

bani, dar nu este aşa, voi veţi decide citind următoarele pagini. 

Vă mulţumim! 

Consiliul elevilor 

Preşedinte: 

1.Bocşea Ioana cls XI-C 

 

Membri: 

2.Dobocan Alex cls XI-A 
3.Emili Andreea cls X-B 

4.Clitan Carmen cls X-C 

5.Lucaci Ana cls IX-F 

6.Bratiş Romina cls IX-C 

 

 

 
 

 

REMEMBER 
 

Anul 2001 a fost anul Brâncuşi. Cu această ocazie şcoala 

noastră a sărbătorit 125 de ani de la moartea patronului 

spiritual şi 35 de ani de la înfiinţarea liceului. Acest remember 

îşi propune trecerea in revistă a câtorva momente de la 

solemnitatea care a avut loc. 

 

Scurt istoric al şcolii 

 
Grupul Şcolar “C.Brăncuşi”a luat fiinţă la 1 septembrie 1993, 

ca urmare a Legii nr.2/1976 şi a HCM nr.1378/1966 privind 

înfiinţarea liceelor de specialitate,numindu-se Liceul Industrial 
de Construcţii Civile.Funcţionează în localul de pe strada Karl 

Marx nr.33, devenită Menumorut, împreună cu Şcoala Tehnică 

de Constucţii care s-a înfiinţat în anul 1962. 

Scopul liceelor industriale a fost acela de a forma specialişti 

cu pregătire medie, buni cunoscători ai meseriilor, cu un larg 

orizont de cultură generală,care să contribuie activ la buna 

desfăşurare a procesului de productie, la locul lor de muncă. 

În primi ani a funcţionat cu două clase de liceu, mixte, baieţi 

şi fete cu o durată a ciclului de şcolarizare de cici ani. Anul 

şcolar era împărţit în trimestre, cu câte o zi de practică pe 

săptămănă.  

Volumul de ore repartizat pe săptămână  a suferit modificări 
remarcabile în cadrul liceelor de specialitate faţă de liceele de 

cultură generală.Media orelor pe săptămână a fost de 30-35. 

Având în vedere faptul ca absolvenţii acestor şcoli primesc 

diplomă de bacalaureat,obiectele de cultură generală au avut 

aceeaşi pondere ca şi obiectele de cultură tehnică. Pentru 

obiectele de cultură generală manualele şi programele au fost 

identice cu cele ale liceelor de cultură generală, respectiv 

teoretice. 

Sistemul de notare, folosit ca etalon în aprecierea gradului de 

însuşiri a cunoştinţelor şi de clasificare a elevilor în ansamblul 

clasei a fost acelaşi ca la liceele de cultura generală. Verificarea 
cunoştinţelor elevilor în cadrul examenelor a fost prilejuită de 

mai multe examene, începănd cu cele de admitere, care s-a 

menţinut pănă în anul 1973/1974, când s-a trecut la generalizarea 

primei trepte de liceu. 

Examenul de bacalaureat a constat din susţinerea unui proiect 

(partea teoretică, partea practică şi machetă), literatura română 

scris şi proba orală pentru cei care au luat nota 4 la scris, 

matematică scris şi oral şi obiectul de specialitate oral. 

Liceul a funcţionat în primi doi ani cu căte două clase: de 

construcţii şi instalaţii, treptat numărul lor a crescut la 6-4 clase 

şi s-au adăugat alte specialităţi:materiale de construcţii, drumuri 
şi poduri; exploatări, întreţineri şi reparaţii auto, arhitectură şi 

sistematizare, electro mecanici pentru utilaje în construcţii, 

mecanic maşini şi utilaje în construcţii. 

Paleta meseriilor s-a diversificat tot mai mult,precum şi a 

formelor de învăţământ. 

Totalul claselor din acest an este de 67 cu un număr de 1478 

elevi. 

În acest an, şcoala are la liceu, profil industrial, real, uman. 

De-a lungul anilor şcoala a fost asigurată cu cadrele didactice 

necesare pentru predarea obiectelor de cultură generală şi de 

specialitate, in vederea organizării programului de practică atât 

in şcoală, cât şi în intreprinderi şi puncte de lucru. 
La acestă dată şcoala este încadrată cu 115 cadre didactice, 

din care 69 profesori, 20 ingineri, 26 maiştri instructori, toţi 

calificaţi, cu grade didactice şi cu o bogată experienţă la catedră. 
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Baza materială a şcolii s-a îmbunătăţit an de an, astfel în anul 

1968 s-au făcut demersurile necesare pentru prelungirea corpului 

vechi al şcolii; s-au amenajat terenurile sportive şi s-a construit o 

sală de sport. În anul 1977 s-a construit corpul “C” cu 12 săli de 

clasă şi anexele necesare, în anul 1979 s-a dat în folosinţă corpul 

“D” cu 12 săli de clasă şi anexe, destinat laboratoarelor şi 

cabinetelor. Paralel cu acestea s-a asigurat din dotări şi din 

fonduri proprii,dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu materiale 

necesare. 
În acest moment şcoala dispune de 37 săli de clasă, 7 

laboratoare (3 fizică, 2 chimie, 1 biologie, 1 electrotehnică), 2 

cabinete de informatică, 2 de matematică, 3 de română, 1 de 

ştiinţe sociale, 1 de istorie, 1 de geografie, 3 de limbi moderne la 

care se adaugă cabinetele de specialitate 9, cu biblioteca cu 

20000 volume, sălile specializate, sala de festivităţi, secretariat, 

birouri, 3 ateliere şcolare şi 2 săli de sport. 

Pe lăngă preocupările amintite o atenţie deosebită s-a acordat 

confruntărilor elevilor noştri în cadrul olimpiadelor şcolare unde 

am obţinut premii şi menţiuni mai ales la limba latină, istorie, 

geografie, filozofie, limba romănă, limbi moderne. 
Concursurile pe meserii au adus şcolii cele mai multe premii, 

evidenţiind o bună pregătire teoretică şi practică. De la prima 

ediţie din 1973 şi 1974, când elevii noştri au luat premiul I şi 

păna în 1998, an de an palmaresul acestora a crescut. 

La ediţiile următoare situaţia s-a prezentat astfel:  

-1977, Constanţa toţi cei 6 participanţi au fost premiaţi. 

-1989, Focşani, premiul I-III elevi şi marele premiu “Brăţara 

de aur”, la profil construcţii. 

-la Baia Mare, Reşiţa, Cluj, Suceava, Deva , elevii noştri au 

avut rezultate frumoase. 

-în 1994 elevul Morong Gheorghe a obţinut preiul I la 

construcţii, fiind recompensat de Ministerul Învăţământului cu o 
excursie în SUA; elevii Duma Adrian-instalaţii şi Szabo Robert 

au beneficiat de o excursie în Elveţia. 

-în 1998 elevul Vulpaşin Alin a obtinut premiul II la faza 

naţională-instalaţii. 

Şcoala este finanţată de la bugetul local în proporţie de 70%. 

În afara acestor fonduri şcoala mai relizează sume importante din 

autofinanţare executănd prestări de servicii în colaborare cu 

firme de specialitate din municipiul Oradea şi din staţiunile 

balneare învecinate Băile Felix şi Băile 1 Mai,renumite pentru 

apele lor termale şi bazele de tratament. 

Cele mai multe prestaţii se realizează în domeniul 
construcţiilor, a instalaţiilor de termoficare sanitare şi electrice. 

Reparaţiile curente di cadrul şcolii – zugrăveli, vopsitorii, 

reparaţiile la instalaţile sanitare şi de încălzire – le realizăm cu 

forţe proprii, elevi, maiştri instructori, în cadrul practicii de 

specialitate. 

Sumele realizate în acest mod, completează necesarul de 0,22 

neacoperit de bugetul local. 

 

 
 

 

 

 

 

 

STIMAŢI INVITAŢI, 

DRAGI ELEVI, 

Doamnelor şi domnilor! 

 

 

 

Vă rog să-mi permiteţi să vă adresez şi eu salutul conducerii 

şcolii şi a actualului colectiv profesoral, cu ocazia “Zilelor şcolii” 

care au fost dedicate aniversării a 35 de ani de la înfiinţarea 

liceului, precum şi aniversarea a 125 de ani de la naşterea lui 

Constantin Brâncuşi – una dintre cele mai remarcabile figuri ale 

culturii poporului nostru. 

După cum ştim, anul 2001 este anul Brâncuşi, când întreaga 

lume aduce omagiul său acestei personalităţi artistice universale. 

Ne bucurăm să putem înscrie şi noi sărbătoarea şcolii în 
rândul evenimentelor dedicate marelui artist, care este patronul 

spiritual al acesteia. 

Grupul Şcolar “Constantin Brâncuşi” a luat fiinţă la 1 

septembrie 1966 sub denumirea de Liceul Industrial de 

Construcţii şi a funcţionat alături de Şcoala Tehnică de 

Construcţii. 

De-a lungul anilor şcoala a mai purtat denumirea de Liceul 

Industrial nr. 4 şi apoi nr. 3, iar din 1993 Grupul Şcolar 

“Constantin Brâncuşi”. 

În întreaga sa existenţă şi-a păstrat tradiţia pregătirii elevilor 

în domeniul construcţiilor. La 1 septembrie 1966 şcoala avea 12 
săli de clasă, 2 clase de liceu şi 5 de şcoală tehnică. De atunci 

evoluţia ei a cunoscut un ritm ascendent, materializat în anul 

1986 într-o aripă nouă a clădirii, cu mai multe săli de clasă, sala 

de sport, sala de desen. În anul 1978 zestrea liceului s-a 

îmbogăţit cu o nouă clădire cu 12 săli de clasă, iar în anul 1981 

s-a dat în folosinţă o altă clădire cu 12 săli de clasă şi 2 ateliere. 

Aceste clădiri au fost realizate în mare parte cu sprijinul vostru, 

al foştilor elevi, prin practica productivă. 

Din anul 1971, când a absolvit prima promoţie de liceu, 

şcoala a dat în cei 30 de ani 174 de clase absolvenţi curs de zi, 67 

de clase curs seral, 110 clase şcoala profesională, 51 clase şcoala 

de maiştri, 27 clase şcoala postliceală, 15 clase de ucenici. 
Dacă în anul 1971 absolveau 2 clase de liceu şi 5 clase de 

şcoală tehnică, după 35 de ani de existenţă, adică în anul 2001, 

şcoala are un plan de şcolarizare de 22 clase liceu curs de zi, 15 

clase şcoala profesională, 3 clase şcoala de ucenici, 3 clase 

şcoala postliceală, 3 clase şcoala de maiştri, 9 clase liceu curs 

seral, totalizând 1232 elevi. 

La această dată dispunem de o bază materială foarte bună 

concretizată în 45 săli de clasă, 2 săli de sport, terenuri sportive, 

ateliere şcoală pentru instruirea practică, o bibliotecă cu 20.000 

volume şi o sală de lectură, cabinete pentru toate specialităţile şi 

2 laboratoare de informatică conectate la Internet. 
Şcoala îşi propune în continuare lărgirea orizontului de 

cunoaştere şi o pregătire performantă. Pentru aceasta vom 

continua şi în anii următori tradiţia frumoasă existentă în şcoală 

de autodotare şi de modernizare a cabinetelor şi laboratoarelor cu 

mijloace realizate de ingineri, profesori, maiştri instructori şi 

elevi. 
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Avem un colectiv de cadre puternic şi foarte bine pregătit şi 

care totalizează 91 de cadre, în majoritatea lor tinere, alcătuit din 

57 profesori, 19 ingineri în domeniul construcţiilor, mecanicii, 

electrotehnicii, industriei lemnului, informaticii, precum şi 15 

maiştri instructori şi care se străduiesc să insufle elevilor 

dragoste pentru şcoală şi pentru meseria aleasă şi mai ales 

respect pentru muncă. 

Prin străduinţa lor au reuşit să aducă şcolii, împreună cu 

elevii de frunte atât din generaţiile mai vechi, cât şi din cele mai 
noi, premii şi menţiuni la concursurile pe meserii şi la 

olimpiadele şcolare. 

Toate acestea sunt dovezi că absolvenţii noştri vor construi 

mereu mai bine şi mai frumos, că slujitorii acestei şcoli s-au 

străduit să vă transmită nu numai cunoştinţe şi priceperi, ci şi 

dragostea şi respectul faţă de om. 

Aducem pe această cale mulţumirile şi omagiile noastre 

foştilor şi actualilor profesori, precum şi celor care nu mai sunt 

printre cei vii, pentru efortul depus, pentru dăruirea şi 

competenţa de care au dat dovadă şi care au făcut din acest liceu, 

o unitate reprezentativă pentru învăţământul bihorean, un liceu 
de specialitate, care a făcut faţă concurenţei din localităţile cu 

mare tradiţie în domeniul construcţiilor. 

Desigur, un mare rol l-a avut în toate aceste realizări 

conducerea şcolii, care de-a lungul celor 35 de ani a fost 

asigurată de oameni harnici, competenţi, întreprinzători, buni 

profesionişti şi gospodari cum au fost: 

Ing. TRIFA FLORIAN 1966 – 1978 

Prof. ARTIN CONSTANTIN 1978 – 1979 

Prof. PIŢ IOAN1979 – 1987 

Prof. MIERUŢ MARIA 1987 – 1990 

Prof. GHERGHEL DUMITRU 1990 – 1996 

Prof. CREŢU MIHAI din 1996 
La acest ceas aniversar se cuvine să aducem mulţumirile 

noastre foştilor elevi, care au adus şcolii un renume şi mari 

satisfacţii cadrelor didactice, pentru că aţi devenit specialişti de 

renume, oameni harnici şi caractere bine formate, integre. Şcoala 

se mândreşte cu voi pentru că aţi îmbrăţişat cele mai diverse 

domenii, de la culte la politicieni, de la manageri de instituţii la 

întreprinzători şi oameni de afaceri de înaltă clasă, de la oameni 

de cultură până la cei din învăţământ. 

Suntem mândri că alături de generaţiile de cadre didactice 

mai vârstnice din şcoală şi-au găsit satisfacţia şi vocaţia în 

învăţământ, foşti elevi care predau în şcoala în care au învăţat. 
Bucuria este şi mai mare, când în generaţiile de azi, găsim copiii 

foştilor noştri elevi. 

În ciuda specificului ei, şcoala lasă în mintea şi sufletele 

tuturor, amintiri de neuitat. De cele mai multe ori ele sunt plăcute 

şi acum le judecaţi cu mintea omului matur şi realizaţi că dascălii 

voştri au fost oameni obiectivi şi care s-au aplecat cu grijă, 

pricepere şi dăruire peste băncile în care generaţii şi generaţii de 

elevi au cunoscut lumea plină de frumuseţi, a ştiinţei şi culturii şi 

v-au iniţiat într-un domeniu vechi dar mereu nou – construcţiile 

civile şi industriale. 

Mulţumim foştilor profesori şi elevi care au participat la 

festivitatea de astăzi. 
Mulţumim celor care prin efortul material şi bănesc au 

contribuit la buna organizare a acestor festivităţi şi care de-a 

lungul celor 2 zile s-au materializat în concursuri artistice şi 

sportive. 

Vă mulţumim tuturor şi vă propunem să depănăm amintirile 

împreună cu foştii profesori în localul liceului din str. 

Menumorut nr. 33. 

Oradea, 3 martie 2001 

Director, Prof. MIHAI CREŢU 

 

 

Atelierul brâncuşian – spaţiu existenţial şi plastic 

românesc in inima Parisului 
 

 
 

 

 “Sâpând necontenit fântâni interioare,am dat de izvorul vieţii 

fără bătrâneţe. Aşa e arta, tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de 

moarte.” 

Sunt vorbele unui artist, care s-a întors necontenit spre 

esenţele artei tradiţionale din ţara lui, săpând adânc, până unde 

straturile originare ale acestei arte se întâlnesc, tainic, cu acele 

ale altor culturi ale lumii . 
Vorbele unui sculptor a carui operă din urmă se cheamă, 

semnificativ, Piatra de hotar. 

Drumul lui Brâncusi, liniştit, nu a cunoscut momente de 

ezitare, nici de eclipsă, cel mult oprelişte materiale (sărăcia) şi 

momente de limpezire şi defrişare spre configurarea sa tot mai 

străruitoare, mai evidenta . 

Ţinutul său de baştină, România:ale cărui graniţe opera sa le 

depăşise demult, rămânea mereu -în pofida universalitaţii atinse 

de evoluţia lui ulterioară- ferment activ precum Irlanda pentru 

Joyce. 

Printre sculptorii care au marcat epoca, nu-i nici unul care să 

poarte cu sine atât de vie substanţa patriei – mamă. 
În inima Parisului, asaltat de vizitatori oficiali şi neoficiali, 

veniţi din toate ţarile, felul său de trai rămânea cel al unui ţăran 

român, înconjurat de mobile făcute de măna lui: de la scaune şi 

bănci de lemn si mese rotunde de piatră, până la poarta 

ţaranească din bârne care, extrasă din climatul natal şi 

transplantată la Paris, separa cu primitivă solemnitate atelierul de 

incăperea de meşterit şi de camera de dormit. La fel cu 

mobilierul (masa, scaunul, banca şi patul) şi uneltele, şi obiectele 

uzuale-de la soba de cărămidă şi presa de ulei, până la cutia 

gramofonului (cutie construită şi perfecţionată acustic de 

sculptor) -, totul purta marca aceleiaşi simplităţi esenţiale, 
aceluiaşi spirit de invenţie personală care caracterizează şi arta 

sa. 

Mobilierul cioplit de propria-i mână, care dădea atelierului o 

atmosferă rustică, nu era un simplu amintitor al origini sale; 

nascut din aspiraţia la simplitate el exprima concepţia sa, potrivit 

căreia un cadru pur, prielnic lucrului şi vieţii, poate fi alcătuit 

numai de rodul propriei creaţii. 

Încă din rue Montparnasse (1907) atelierul lui Brâncuşi 

începe  să  capete un contur deosebit. Odată cu personalitatea 

care îşi reliefa in toată acea atmosferă preyenţa liniştită, i se 

configura şi atelierul, pe potrivă. 

Prin atelierul lui din rue  Montparnasse, dar mai cu seamă în 
cel care se va muta în 1918, în fundatura Ronsin (Impasse 

Ronsin) se refacea legatura dintre natură-viaţa cotidiană-artă. 
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Ca să ajungi în atelierul lui Brâncuşi din Impasse Ronsin 

treceai printr-o curte năpadită de ierburi, cu tufişuri şi copaci, 

printre celelalte ateliere raspândite acolo.Uşa lui, inconjurată de 

pietroaie, îi avea însemnat cu cretă albă numele şi o săgeată. 

Acolo se găsea un clopoţel, pe care şi-l meşterise singur. 

Sunai şi clinchetul clopoţelului se resfrăngea în foşnetul 

copacilor, plantelor, în zgomotul surd, poate, al unor ciocănituri 

de daltă.... 

 

 
 

....Si-n crăpătura uşii răsărea însuşi el, cu barba lui, la inceput 

neagră, apoi tot mai caruntă, pănă a ajuns albă de tot.... 

Lăsându-te să pătrunzi înauntru , pătrundeai dintr-o dată, într-

un univers propriu şi faşcinant , în “altă lume” .... 

Un spaţiu in care te pierdeai printre butuci de lemn şi blocuri 

de marmură, de piatră, unele lucrări de-abea incepute, altele 

terminate, ciudat alăturându-se obiectele de mobilier pe care şi le 

cioplise singur: vatra albă zidită în zid, patul simplu dintr-un 

trunchi de copac, masuţa joasă şi rotundă gorjenească pe trei 
picioare cu scăunele-butuci în jur, băncile, ustensilele inşirate pe 

zid, gramafonul.... 

Peter Neagoe în cartea consacrată lui Brâncuşi şi intitulată 

Sfântul din Montparnasse afirmă că cel din urmă atelier era 

amplasat într-o cladire care fusese căndva o fabrica cu trei etaje, 

pe care sculptorul a transformat-o inlocuind pereţii cu sticlă. 

“Scoase tavanul unui etaj şi astfel atelierul deveni mult mai înalt. 

O parte a acoperişului era făcută din ţiglă roşie, cealalta deveni o 

fereastră imensă, îndreptată spre nord. 

Lîngă sala mare se află, adevăratul atelier al lui Brâncuşi. 

Pereţii acesteia erau acoperiţi cu unelte de toate felurile. În 
centru se afla un cuptor, unde îşi încălzeau uneltele ce trebuiau 

ascuţite, sau topea bronzul. Lîngă atelier exista o cameră mică, în 

care sculptorul asculta muzică la gramafonul construit de el. 

Dormitorul era sus”. 

 

 

 

Aici, in această ambianţă creată de el “transfigurată” de 

sensibilitatea lui a dorit să şi moară in ultimile zile - in afară de 

medicul român care-l dirija de mulţi ani - a mai fost consultat de 

un medic de la spitalul american din Nevilly care, pentru a-şi 

determina pacientul să se interneze, i-a înfăţişat gravitatea bolii, 

în toate amănuntele “Ehbien, quand meme, j‟attendrai le bon 

Dieu, chez moi, dans mon atelier” i-a răspuns Brâncuşi. Era din 

nou ţăranul bătrân, stăpân pe situaţie, care vroia şi în moarte să 

rămână credincios ritmului său arhaic de viată. 
Însuşi faptul de a-şi fi dorit şi de a fi făcut tot ce a putut  ca 

acest  atelier, ca atare să-i fie  păstrat  într-un MUZEU ceea ce nu 

se mai pomenise  până atunci- arată importanţa, valoarea pe care 

i-o acorda.  Dorinţa i s-a împlinit, ca dovadă că şi ceilalţi i-au 

înţeles-o! Mai întâi aceasta a fost reclădită in vechiul MUSEE 

NATIONAL D‟ART MODERNE de pe Avenue du President 

Wilson din Paris, apoi a fost mutat în Centrul Cultural “Georges 

Pompidou” din cartierul parizian Beau bourg. 

Iar dacă în MUZEU atelierul lui şi-a pierdut viaţa care il 

animase şi a rămas o simplă şi tristă relicvă a făurăriei care  

fusese odinioară, nu-i nimeni vinovat, cu atât mai puţin el. 
Bronzurile  ruginesc, piatra se aspreşte, Leda nu mai pluteşte 

peste ape rotindu-se diafan, a-ncremenit! A pierit si praful alb şi 

lumina aceea albă din jurul lor. Au incremenit toate sub geamuri, 

in vitrine … 

Răsuflatul din jur a ingheţat odată cu paşii, cu glasul şi mai 

cu seamă privirea celui ce nu mai este sa le anime … 

Profesor Elena Indrei 

 

IMPRESII DIN PRESA ZILEI 

 

Ziarul Crişana 5 martie 2001 

consemnează  următoarele:  
 

Arc peste timp  şi dialog intre generaţii 

Sâmbătă, 3 martie, la ceasurile 10, sala  Teatrului de Stat 

devenise neîncăpătoare pentru toţi cei care venisera să participe 

la sărbătoarea Grupului Şcolar Industrial "Constantin Brâncuşi" 

din Oradea: foşti sau actuali elevi şi profesori ai acestei instituţii 

şcolare care îl are ca patron spiritual pe artistul tutelar, care a 

sculptat Ideea si Zborul. De altfel, aniversarea celor 35 de ani de 

la înfiinţarea şcolii-singurul liceu de construcţii din judeţ-

coincide  fericit cu împlinirea a 125 de ani de la naşterea titanului 
din Hobiţa Gorjului, acest an, 2001, fiind Anul Brâncuşi. 

Profesorul Ioan Piţ vorbea în deschidere despre un arc peste 

timp şi un dialog între generaţii, de o revedere peste ani a 

promoţiilor de absolvenţi, cu lumina  tremurândă în priviri, şi cu 

emoţia învăluind inimile ca mireasma de pâine caldă. A fost 

prezentat prezidiul manifestării, începand cu P.S.SA Ioan 

Selejan  - Episcopul Covasnei şi Harghitei – absolvent al primei 

promoţii a liceului - prof. Ioan Şereş - noul şef al 

Inspectoratului Şcolar al judeţului, conf.univ. Cornel Durgheu - 

decanul Facultăţii de Arte Vizuale a Universităţii Oradea, ing. 

Florian Pantea - consilier municipal, de asemenea, absolvent  al 

şcolii, prof. Mihai Creţu, directorul instituţiei. A participat şi  
P.S. SA Petroniu Sălăjanul, vicar eparhial al Episcopiei 

Oradea. 

Dl. director a făcut un scurt istoric al şcolii, relevând evoluţia 

acesteia, din 1966, anul înfiinţării, şi până acum, când pe băncile 

"casei lui Brâncuşi" învaţă 401 elevi, la curs de zi, seral, 

profesionala si şcoala de maiştri, împărţiţi in 55 de clase, 

pregătiţi cu competenţă şi dăruire de un colectiv de 57 de 

profesori, 19 ingineri si 15 maiştri instructori. 
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Elevii şcolii s-au remarcat, de-a lungul anilor, obtinând 

premii şi menţiuni la concursurile pe meserii, cât şi la 

olimpiadele şcolare. Au fost aduse mulţumiri şi omagiu foştilor 

şi actualilor profesori, 12 dintre aceştia din urma fiind la rândul 

lor dascăli în şcoala unde au învăţat. Primul director al instituţiei 

a fost ing. Florian Trifa(intre 1966-1978), căruia i-a urmat prof. 

Constantin Artin('78-'79), Iona Piţ('79-'87), prof. Maria 

Mieruţ ('87-'90), prof. Dumitru Gherghel('90-'96) şi, de atunci 

încoace, prof. Mihai Creţu. S-a păstrat un moment de reculegere 
în memoria celor care nu mai sunt printre noi. 

 

Ziarul Jurnalul bihorean 5 martie 2001 

consemnează următoarele:  

 

Festivităţi aniversare la Grupul Şcolar “Constantin Brâncuşi” 

În deschiderea adunării festive, prof. Ioan Piţ, fost director al 

liceului, i-a prezentat pe invitaţii speciali care iau loc la prezidul 

adunării: P.S. Ioan Selejan, episcop de Covasna, conf.univ. dr. 

Cornel Durgheu, decanul Facultăţii de Arte Vizuale, prof. Ioan 

Şereş, inspector general la Inspectoratul Şcolar, consilierul 

municipal ing. Florian Pantea si prof. Mihai Creţu, actualul 

director al liceului. De asemenea, el a salutat prezenţa in sală a 
P.S. Petroniu Sălăjanul, arhiereu vicar al Episcopiei Oradea. 

După cuvântul introductiv al directorului Mihai Creţu, Cornel 

Durgheu a evocat povara uriaşă pe care o reprezinta Brâncuşi 

pentru urmaşii săi. Episcopul Ioan Selejan, absolvent din prima 

serie de elevi ai liceului, a emoţionat asistenţa evocându-şi 

experienţele brâncuşiene de la Târgu Jiu şi Paris, iar inspectorul 

şcolar general Ioan Şereş, si el fost profesor la liceul Brâncuşi, a 

transmis salutul Inspectoratului şi scuzele pentru absenţa 

prefectului Aurel Tărău, reţinut la alte doua acţiuni. 

Sub genericul "Recunoştinţa slujitorilor şcolii", profesorii 

Othilia Groza si ing. Ioan Purge au înmânat  diplome şi plachete  

omagiale cadrelor care au servit fostul Liceu Industrial nr.3 timp 
de peste doua decenii. Aceasta galerie de onoare a fost deschisă 

de decanul de vârstă Ioan Buibaş, urmat de Ioan Piţ, Lucia Kirr, 

Maria Olah, Elena Indrei, Barabas Gyorgy, Laurenţiu Droj, 

Maria Todea, Viorica Pop, Zoe Avram, Liana Gal, Maria Ieskel, 

Lakatos Pal, Gavril Dragoş, Gabriela Vidican, Fidelia Burian, 

Ştefan Bucur, Viorel Costea, Iuliana Simonfi, Carmen Pascanu, 

Ioan Negruţ, Daniela Cucer, Victor Nemeth, Petru Târb, 

Constantin Brebe, Ecaterina Handru, Maria Mieruţ, Elisabeta 

Kastner, Dumitru Petraşca, Mihai Creţu, Dumitru Bărdaş, Florica 

Scurtu, Naghi Ludovic, Constantin Artin, Titus Macavei, Aurora 

Tabacu, Steliana Breazu, Dumitru Copăceanu, Florian Trifa 
(primul director), Ileana Varga, Hortensia Belicciu si  Bondor 

Karoly. 

În ultima parte a festivităţii s-a derulat un program muzical-

coregrafic realizat de elevii îndrumaţi de prof. Daniela Ghiuro, 

urmat de recitalul Floricăi Ungur, si ea fosta profesoară a 

liceului. După amiază, foştii şi actualii slujitori ai şcolii s-au 

retras la sediu pentru a-şi depăna amintirile. 

 

 

PORTRETE ALE FOŞTILOR ELEVI 

P.S. Ioan Selejan Episcop al Covasnei şi Harghitei 

Aspiraţii împlinite 

 

Îndeplinesc cu mare emoţie şi bucurie plăcuta misiunea de a 

încerca să conturez câteva din trăsăturile fostului elev, pe care în 

2001, după o absenţă de 30 de ani, le-am regăsit in personalitatea  

P.S. Ioan  Selejan, Episcop al Covasnei  şi Harghitei. 

 

 

Noi dascălii, şi zic eu, în special cei de limba şi literatura 

română, păşim cu emoţie şi mari speranţe treptele facultăţilor 

întrebându-ne dacă aspiraţiile noastre de a ne însuşi cât mai 

multe cunoştinţe dar mai ales măiestria de a le putea transmite 

altora se vor confirma. Si timpul parcă nu mai ajunge ca să 

învăţăm tot ce trebuie pentru cei care vin şi ei la rândul lor spre 

noi, an de an, generaţie după generaţie, cu aceeaşi emoţie, 

încredere şi curiozitate. 

Ioan Selejan este unul dintre adolescenţii care într-o zi de 
toamnă a anului 1966 a fost chemat de bătrânul clopoţel să-şi  

îndrepte paşii spre porţile Liceului de Construcţii Civile Oradea. 

Venind de pe plaiuri bihorene, din părţile Beiuşului, şi-a 

petrecut copilăria şi primii ani de şcoală în satul Pietrani. 

Rememorând acum perioada cât mi-a fost elev, aş înclina să 

apelez la o metaforă care mă duce cu gândul să asociez numele 

satului său cu tăria celui care, aflat departe de ai săi, a avut 

puterea şi dorinţa de a răzbate şi a învinge vicisitudinile 

vremurilor, printr-o voinţă de neînfrânt infiltrata parcă în fiinţa 

lui de puterea divină. 

Fiind dascăl de limba română colectivului anului III-B profil 
instalaţii în constrcţii, din care făcea parte şi Ioan Selejan mi-a 

fost încredinţat şi în calitate de diriginte. Menirea mea era de a-i 

învăţa să cunoască şi să iubească limba română prin operele 

marilor noştri scriitori şi aceea de a-i ajuta să-şi formeze 

caracterul, personalitatea, precum şi a le modela sufletele, a-i 

educa. 

Deşi la un liceu cu o orientare tehnică, a manifestat interes şi 

afecţiune mai ales spre obiectele umaniste fără a neglija nici 

celelalte materii. Treptat am observat maturizarea elevului, care 

devenea mai rezervat, preocupat mai ales de sine, frământat de 

conflicte interioare. Era foarte sensibil şi visător. Băgam de 

seamă că era interesat de viaţa sa psihică, înclinat spre izolare, 
dar in acelaşi timp foarte exigent cu sine, dominat de setea de 

cunoaştere. Acest lucru dovedeşte că izvorul personalităţii umane 

se găseşte în interiorul fiecărui individ. 

Factorii externi, oricât de favorabili ar fi, nu pot acţiona 

întotdeauna singuri pentru determinare personalităţii. Este nevoie 

de un teren psihic, de o sensibilitate deosebita, capabile de a 

propulsa autodezvoltarea. Acest lucru socotesc că s-a petrecut şi 

cu personalitatea elevului Ioan Selejan, care în convorbirile 

individuale în calitate de diriginte se confesa împărtăşindu-mi 

dorinţa şi visul lui de a se retrage la o mănăstire. 

Sub aspect moral s-au putut remarca cinstea, corectitudinea, 
spiritul de dreptate şi obiectivitatea. Am urmărit cu satisfacţie 

cum personalitatea adolescentului Ioan Selejan se stabiliza şi se 

contura în el un tânăr care îmi dădea convingerea că se va realiza 

în viaţa şi idealurile lui se vor împlini. 

Dintre multiplele întrebări la care nu se poate răspunde 

oricum, cele legate de viitorul profesional a implicat o 

îndelungată cumpănire din partea tânărului Ioan Selejan. 

Apreciem că a luat hotărârea cea mai potrivită având în vedere 

harul cu care a fost înzestrat de Puterea Divină, găsindu-şi 

menirea de povăţuitor al sufletelor. Oricare tânăr trebuie să-şi 

dea seama că forţa lăuntrică, spirituală constitue o cale a 

împlinirii personalităţii umane. Succesul şi satisfacţia nu au 
întârziat să apară deoarece o asemenea convingere a stat la baza 

activităţii înaltului prelat. 

Deşi odată cu trecerea timpului detaliile concrete se 

estompează, am rămas cu unele amintiri, iar acum memoria mi-a 

revitalizat aceste imagini din trecut ştergându-mi în suflet o 

bucurie lăuntrică, îmi place să cred că am contribuit şi eu cu o 

infimă picătură la pregătirea celui ce a devenit o mare 

personalitate P.S. Ioan Selejan. 

Cu deosebită bucurie şi satisfcţie. Prof. Ioan Piţ
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CU DRAGOSTEA NU-I DE GLUMIT 

 

 

SF. VALENTIN 

 
 
 

SF. VALENTIN a trăit cam cu 300 de ani dupa Hristos şi a fost 

întemniţat pentru că răspândea învăţături ciudate şi făcea minuni. 

Pentru aceasta, el a fost decapitat la 14 februarie. Pe când era in viaţă a 

vindecat fata oarbă a unuia dintre temnicerii săi, şi cu o zi înainte de moarte i-a trimis 

o frumoasă scrisoare pe care a semnat-o: "Al tau Valentin". Conform aceleiaşi 

legende, Valentin obişnuia să trimită scrisori din celula sa de detenţie copiilor, 

prietenilor şi tuturor celor care-i simţeau lipsa. Cam tot pe atunci a trait un episcop cu  

acelaşi nume, Valentin care şi-a aflat  moartea  pe rug pentru că obişnuia să cunune în 

taina  perechile de îndragostiţi, ceea ce contravenea legilor romane. 

În multe locuri ziua de 14 februarie a fost o zi de sărbătoare a îndrăgostiţilor. În 

aceasta zi, tinerii obişnuiau să aleagă la intâmplare numele  fetei  pe care mai apoi  
trebuia să o ducă la serbare. Abia în Evul Mediu s-a răspândit obiceiul ca in aceasta zi 

să se facă alegeri dupa placul inimii. 

Obiceiul s-a răspândit cu timpul şi în coloniile engleze din America. Secole de-a 

rândul oamenii au crezut în faptul că păsările sunt cele care le desemneaza perechea în 

ziua de 14 februarie. 

Toate obiceiurile practicate cu ocazia zilei de 14 februarie sunt dedicate acum zilei 

Sfântului Valentin, ziua  îndrăgostiţilor. Cu acest prilej se mai trimit şi azi daruri, mai 

ales dulciuri si trandafiri, care sunt florile iubirii. 

                                                                                                         

Buzilă Ioana, clasa a IX-a B 

 
 
 

 

"VINE DRAGOBETELE, SE SĂRUTA FETELE" 
 

Dragobetele, ziua dragostei la romani, se celebreaza pe 24 februarie. Considerate 

ca fiind "patron al dragostei si al bunei dispoziţii, deschizător al primăverii şi fiu al 

babei Dochia", Dragobetele este corespondentul lui Cupidon, zeul dragostei în 

mitologia romana, si al lui Eros, zeul iubirii în mitologia greaca. 

Pentru cei mai multi oameni, Dragobetele, sărbătoarea naţionala a dragostei şi 

bunei dispoziţii, şi-a pierdut semnificaţia în favoarea occidentalului Valentine's Day.  

Încet-încet, si ziua de 24 februarie începe să-şi recapete vigoarea care a consacrat-o, 

iar la ţară, femeile sunt cele care au păstrat obiceiurile vechi de când lumea care 
sărbătoresc iubirea si tinereţea.  

 

 

 

 

DECLARAŢII DE DRAGOSTE 
 

INIMA MEA 

Când m-am nascut am primit în dar o pară roşie, numită  INIMA. Mai târziu, mi s-

a spus să nu o dau nimănui, doar lucrurilor frumoase: florilor, cântecelor. Dar eu nu 

am ascultat si ţi-am dăruit ţie inima mea. Ai luat-o, te-ai jucat cu ea de-a dragostea. 

Dragoste. Oare ce o fi însemnând? Zilele când muream de dorul tau, clipele însetate ce 

le petreceam apoi, sau poate nopţile când plângeam şi le spuneam stelelor să mă ajute 

să mă ascund de tine!  
Dragostea ta m-a vrăjit, mi-a sucit minţile. Mhhhh! Râzi poate de mine, de modul 

de a-mi exprima sentimentele, pentru că tu nu cred că ştii ce înseamnă iubirea 

adevărată sau poate crezi că ştii. 

 

Camerzan Ana, clasa a X-a B 

 

 

 

 

Astrul 

Din depărtări întunecate 

Un astru ne priveşte, 

Noi îl vedem abia acuma, 

Dar poate el nu mai este! 

 

cândva în 2000 

 

 

 

 

Eu 

Am fost... ce nu mai sunt acuma, 

Voi fi... ce-am fost întotdeauna, 

Sunt ceea ce voi fi... într-una, 

Şi chiar de n-oi mai fi... îmi e tot una! 

 

noiembrie, 2001 

 

 

 

 

Stau singur 

Stau singur lângă tine 

Şi-mi pare că e bine. 
Cu toate că sunt singur 

Ceea ce simţi e pentru mine! 

 

Stau singur lângă tine 

O,Doamne,cât e de bine. 

Şi-aş vrea să fiu tot singur 

Singur, doar cu tine! 

 

Stau singur lângă tine 

Şi nu mai e aşa de bine. 

Dar tot aş vrea să fiu 

La fel de singur, doar cu tine! 
 

Prof. Nistor Marian 
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Ochii tăi 

Când privirea o ridic spre tine, 
Şi când ochii tăi albaştri îi zăresc, 

Nu-mi dau seama ce-i cu mine, 

Şi nu mă mai satur să îi tot privesc. 

 

Acei ochi albaştri nu-i puteam asemăna 

Cu strălucirea ce luceafărul o scăpăra, 

În noaptea aceea străjuită de o lună plină 

Ce ne desfăta cu mângâierea ei prea fină. 

 

Petruţ Lucian, clasa a X-a A 

 
 

 

 

Deasupra dragostei 

Pe lumea asta tu esti un inel 
Iar eu , deasupra-i piatra pretioasa, 

Esti iarbe care creste la parau 

Iar eu , deasupra-i roua ce se lasa. 

 

Ioana, clasa a IX-a B 

 

 
 

 

 

Să plâng 

Sa  plang in urma ta 

Eu timp nu  am 

Dar sa stii ca in inima mea 

Pe tine te aveam. 

 

Sa plang dupa clipe fericite 
Acum n-ar avea rost 

Caci toate sunt rapite 

N-o sa mai fie ce a fost. 

 

Sa plang dupa ochii tai 

Eu nu mai pot 

Caci au fost prea rai 

M-au dezamagit de tot. 

 

Sa plang dupa ultimul sarut 

Pe care mi l-ai dat 
Nu pot, desi m-a durut 

Atunci cand ai plecat. 

 

Vasari Brigitta, clasa a IX –a B 

 

 

 

 

PSIHOTEST 
 

 

Vă place să flirtaţi? 

 

Un zâmbet, o privire, câteva cuvinte...Care sunt cele mai 

potrivite modalităţi de a flirta? 

 

1)Ce vă place cel mai mult la o petrecere ? 

a)să cunosc oameni 

b)conevrsaţia 

c)să mă distrez 

 

2)O pereche de oameni in vârstă, pe o bancă... 

a)ce drăguţ! 
b)ca un coşmar 

c)cred că este OK 

 

3)Credeţi că există dragoste la prima vedere? 

a)bineînţeles 

b)se poate 

c)cu siguranţa, NU! 

 

4)Un bărbat vrea sa te agaţe. Ce gândiţi? 

a)vai ce idiot! 

b)ştie să trăiască 
c)toate mi se-ntâmplă azi! 

 

5)Ce credeţi despre Sf.Valentin? 

a)este o zi deosebită  

b)o modalitate de a face bani 

c)e o idee drăguţă 

 

6)V-ar plăcea să mergeţi singur(ă) in vacanţă? 

a)Nu, e plictisitor       

b)Da, e mai relaxant 

c)dacă trebuie... 

 
7)Ce consideraţi ca este mai important la un bărbat? 

a)sa fie vesel 

b)să fie inţelegător 

c)sa aibă sex-appeal 

 

Interpreteare punctajului: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

A 2 3 4 1 3 1 2 

B 1 1 2 2 1 3 1 

C 3 2 1 3 2 2 3 

 

De la 7-11 puncte: Nu sunteţi tipul romantic.O discutţie la 

obiect este pe placul dumneavoastră. Mai mult decât şoaptele şi 

vorbele dulci.Cu următoarea ocazie îincercaţi să vă testaţi 

potenţialul în ceea ce priveşte atragerea bărbaţilor! 
De la 12-16 puncte: Vă place să cunoaşteţi oameni şi sa 

râdeţi.Un bărbat şarmant are şanse in faţa dvs. Dar dacă cineva 

nu vă place este clar că nici nu ar trebui sa încerce! 

De la 17-21 puncte: Dacă mergeţi la o petrecre cu mulţi 

oameni străini vă simţiţi in largul dvs. Flirtaţi în toate direcţiile! 

Dar fiţi atentă. Ar fi cazul să vedeţi şi ce înseamnă sentimentele 

adevărate. 
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2002 – ANUL CARAGIALE 

 

VIAŢA ŞI ACTIVITATEA LITERARĂ 

a lui I.L.Caragiale  

 
 

Ion Luca Caragiale s-a născut la 30 ianuarie 1852 în satul 

Haimanale din Prahova, sat care azi îi poartă numele.Învaţă la 

Ploieşti: şcoala primară cu institutorul Bazil Drăgoşescu, pe care 

îl evocă într-o amintire, cu mare respect şi gimnaziul “Sf. Petru 

şi Pavel”. Se înscrie apoi la Conservatorul din Bucureşti.  

Dupa moartea tatălui în 1870, se stabileşte în Bucureşti, unde 

munceşte din greu pentru a-şi întreţine familia. Pînă în 1878 duce 

o existenţă de slujbaş mărunt (copist, sufleor, corector) şi de 

gazetar. Începe să iasă din anonimat ca urmare a activităţii de 

cronicar dramatic şi de traducător (o piesă tradusă de el cunoaşte 
un mare succes pe şcena Teatrului Naţionl). 

În 1878, Mihai Eminescu, marele prieten, cu care soarta i-a 

împletit adeseori paşii, îl atrage în redacţia ziarului “Timpul” şi îl 

introduce la Junimea, unde citeşte prima lui piesă, “O noapte 

furtunoasă” (în toamna anului 1878), jucată în 1879 pe scena 

Teatrului Naţional. Pâna în 1885 scrie comediile “Conul Leonida 

fată cu Reacţiunea”, “O scrisoare pierdută” şi “D-ale 

carnavalului” . 

În 1890 îşi încheie activitatea de dramaturg cu drama 

“Năpasta”, jucată şi tipărită în acelaşi an. După această dată, 

scrie îndeosebi nuvele, schiţe, povestiri: Momente, 1901; 

Nuvele, povestiri, 1908. 
În 1905, primind o moştenire care-i echilibrează situaţia 

financiară, se autoexilează la Berlin împreună cu întreaga 

familie,  dar ţine mereu legătura cu ţara prin prieteni şi prin 

ziarele româneşti. În 1907, impresionat de tragedia răscoalei 

ţărăneşti, publică într-un ziar german articolul “1907, Din 

primăvară pînă în toamnă”, reluat în broşură şi difuzat apoi în 

România. Articolul denunţă cumplitele crime săvârşite asupra 

ţărănimii, clasa cea mai veche şi cea mai umilită a poporului 

român.  

I. L. Caragiale trece în nefiinţă în noaptea de 8 spre 9 iulie 

1912. Este adus în patrie şi înhumat la cimitiru Bellu, alături de 
Eminescu.  

Caragiale a adus teatrului şi prozei româneşti o strălucire 

deosebită, în acelaş timp în care, prin Eminescu, poezia română 

cunoştea nivelul cel mai înalt de dezvoltare. Caragiale este cel 

dintâi mare scriitor obiectiv al nostru.  

Meritul scriitorului este, în primul rând, acela de a fi un mare 

creator de tipuri şi de scene de viţă, prin care opera lui devine o 

adevărată “comedie umana”, un document artistic al moravurilor 

unei epoci, scriitorul apărând ca un istoric umorist al 

parveniţismului autohton.  

 

 

O altă latură remarcabilă a personalităţii lui Caragiale este 

conştiinţa lui artistică. Cultul formei, migala de a găsi expresia 

cea mai potrivită, care i-au caracterizat şi pe Eminescu şi pe 

Creangă, au reprezentat un exemplu pentru ceea ce înseamnă 

responsabilitatea scriitorului faţă de cuvântul scris, faţă de arta 

literară.  

Pornind de la realităţi româneşti, creând scene şi tipuri 

originale, Caragiale s-a ridicat la o valoare artistică, universală 

prin puterea de generalizare şi de sinteză, prin satira necruţătoare 
a viciilor, aspiraţia spre o umanitate superioară, prin încrederea 

în posibilităţile omului de a se perfecţiona. “Arta lui dramatică şi 

nuvelistică poate servi de model pentru toate timpurile; şi cine-şi 

dă seama de bogăţia de forme, cele mai multe din ele desăvârşite 

ale povestirilor sale... nu poate şovăi un moment să vadă într-

însul pe unul dintre cei mai mari artişti literari ai tuturor 

timpurilor” (M. Dragomirescu). 

 

Cermeu Ioana-Maria, clasa a XI-a B    

 

 

MUZICA E VIAŢA NOASTRĂ! 

 

Interviu realizat de Raluca Ciupitu – clasa a IX-a B 

 

Raluca Ciupitu: Cum ai descrie muzica pe care o asculţi? 
Benţe Andrei: Cum să o descriu? Este muzica plăcută de mine 

şi care mă reprezintă. Hip-Hopul este un stil nou în România cu 

puţini fani, dar adevăraţi. 

R.C.: Desconsideri celelalte stiluri? 

B.A.: Nu, nu le desconsider. Mie îmi place Hip-Hopul, rockul şi 

în general combinaţiile dintre acestea, dar asta nu înseamnă că le 

desconsider pe celelal-te, doar că nu îmi plac. 

R.C.: Ce este muzica adevărată? 

B.A.: Muzica adevărată  este cea care transmite un mesaj, este 

muzica ce îţi place, ce merită a fi ascultată. 

R.C.: Crezi că muzica pe care o asculţi este muzica adevărată? 

B.A.: Da, Hip-Hopul este o muzică adevărată, ea transmite mai 
multe mesaje considerate de unii oameni violente sau obscene 

dar mesajul pe care îl transmite este, cîteodată, patriotic, de 

exemplu: Bug -Mafia. În orice caz, el nu se compară cu celelalte 

stiluri de muzică apărute nu de mult care nu merită să fie 

ascultate deşi uni oameni chiar ascultă muzica aceasta de tot 

rahatul, gen: manele. 

R.C.: Ce mesaje transmit formaţiile tale preferate? 

B.A.: Mesje pacifiste...”Să salvăm delfinii” (Glumă)... Păi ... 

mesjul pe care îl transmite, cred eu, este ceva de genul “Iţi doresc 

eu tie, ce-mi doresti tu mie si sa ţi se-ntâmple ţie” (Paraziţii) 

R.C:  Ce ai tu de comentat in vederea campaniei anti-playback? 
B.A.: Campania anti-playback este foarte venita la noi. Cred că 

nu e corect sa dai bani, la un concert, să auzi un cd si nişte artişti 

care mimeaza, dar e caraghios când sare discu (rîde). Vreau doar 

să menţionez că printre primii care au cântat live în Romania au 

fost: b.u.g. mafia şi paraziţii care au atacat foarte frumos 

formaţiile care cântau play-back. 

R.C.: Care sunt formaţiile pe care l-e consideri cele mai proaste? 

B.A.: Formaţiile cela mai proaste... wow, toate formaţiile de 

manele şi tot ce ţine de dance. De ex.: etno, 3SE, k1, nadine... şi 

restul. Se ştiu ele! 

R.C.: Poţi sa-ţi caracterizezi muzica pe care o asculţi într-un 

cuvânt, motto ? 
B.A.: Un cuvînt: bengos. Un motto: ”munca grea nu a omorât pe 

nimeni, dar de ce să riscăm?! 

Benţe Andrei Valer ( XI-C )
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Raluca.Ciupitu: Cum ai 

decrie muzica pe care o 

asculţi? 

S.H.: Cum aş descrie muzica 

pe care o asculti? Păi... sincer 

nu ştiu. Aş putea-o descrie ca 

fiind o muzică cu multe 

influeţe, cum ar fi rock cu 

nuanţe hip-hop, electrice 
chiar industriale ajungând 

până în hard rock şi heavy-

metal. 

R.C: desconsideri celelalte stiluri? 

S.H.: (rîde) nu! Nu desconsider celelalte stiluri atâta timp cât 

au mesaj şi inspiră poporul ce ascultă stilul respectiv, excepţie 

maneaua. 

R.C.: Crezi că muzica pe care o asculţi este muzica adevărată? 

S.H.: Muzica adevarata? Da, de ce nu? Atâta timp cît mă 

regăsesc în ea  şi mă simt bine ascultând-o, consi-dăr că e 

adevărata. Bine, muzica rock are o întreagă istorie în spate şi 
consider ca, comparativ cu restul este adevărată!!! 

R.C.: Ce mesaje transmit formaţiile preferate? 

S.H.: Mesajul transmis? Păi... sincer unele au mesaj violent, altul 

depresiv, altul chiar melancolic, altele au mesaje politice, în 

concluzie sunt mesaje de zi cu zi transpuse pe muzică. 

R.C.: Ce ai tu de comentat în vederea campaniei anti-play-back? 

S.H.: De fapt în acest caz nu acela care are cântare e de vina ci 

publicul prost care dă banii să asculte un cd de rahat. În 

concluzie publicul e prost iar cântăreţul deştept. Atâta timp cît 

publicul de manele şi cel dance sau de care o fi el plateşte 

artistul, nu mă pot exprima decît cu cuvintele: PLAY-BACK 

SUCKS ASS! 
R.C.: Care sunt formaţiile cele cai proaste? 

S.H.: Formaţiile cele mai proaste? Păi... uite, ar trebui sa încep 

să înşir toată porcăria de muzică dance, etno şi manea, lucru 

greu, că în ultimul timp apar formaţiile ca ciupercile după ploaie, 

sau de exemplu: ”Scoşi cu single bagă mare, vara asta sunt la 

mare !” Caraghios. 

R.C.: Poţi să-ţi caracterizezi muzica pe care o asculţi Într-un 

cuvânt,motto? 

S.H.:  . . . 

R.C.: Din motive lexicale nu s-a putut în nici un fel redacta 

motto-ul interlocutorului. 
 

Sabău Horaţiu  (XI-C) 

 
Raluca Ciupitu: Cum ai descrie muzica pe care o asculţi? 

Adi: Este nouă, noncomformistă, incitantă, dansabilă. În general 

ascult muzică electronică şi puţin rock. 

R.C.: Desconsideri celelalte stiluri de muzică şi ce este muzica 

adevărată? 

A.: Nu, nu le desconsider, dimpotrivă, cred că în fiecare stil 

muzical există artişti care doresc să spună ceva cu adevărat, care 

într-adevăr fac muzică. Muzica adevărată este aceea care 

transmite ceva, un mesaj, un ”feeling”, un sentiment . 

R.C.: Crezi că muzica pe care o asculţi este muzica adevărată? 

A.: Da, tocmai pentru că transmite acele lucruri. 

R.C.: Ce mesaje găseşti tu în muzica pe care o asculţi? 
A.: Depinde de stil şi chiar de formaţii. Unele formaţii au mesje 

negative, aceste melodii fiind excelente pentru că ascultătorul se 

poate elibera de aceste probleme pe care le înşiră respectivele 

melodii. 

R.C: Ce ai tu de comentat în vederea campaniei anti-playback? 

 

 

A.: Nu cred că poate fi numit un artist acea persoană care merge 

în faţa publicului şi dă din gură pe un C.D., cel puţin nu un artist 

muzical. Şi mai cred că scuza cu lipsa banilor şi a tehnicii este 

cea mai idioata. Sau am tehnica sau nici nu mă apuc de meserie. 

Aşa cum formaţii under-ground pot cânta live în localuri mai 

sărace decât discotecile mari, aşa ar putea toată lumea. 

R.C.: Care sunt formaţiile care le consideri tu cele mai proaste? 

A.: Cele care cântă manele, cele care cânta strict pentru bani, 

femei, celebritate..., şi nu înţeleg că muzica se face din plăcere. 
R.C.: Poţi să-ţi caracterizezi muzica pe care o asculti într-un 

cuvânt, motto? 

A.: Nu. Mă grăbesc în clasă că se sună. Ceau! 

 

Adi 

 

 

 

 

INFOSPORT 

 

“Constantin Brâncusi” 

este considerat liceul fotbaliştilor 
 

Pare paradoxal ,dar cei mai mulţi fotbalişti din Oradea care 

au ajuns celebri au studiat la Liceul Constantin Brâncuşi, deşi ar 

fi normal ca acest lucru să se petreacă la Liceul cu Program 

Sportiv Bihorul. Acest lucru este recunoscut şi de directorul 
Mihai Creţu: “Cu toate că nu suntem cu profil sportiv, avem şi 

am avut mulţi fotbalişti de valoare. Mă mândresc cu ei, pentru 

că au fost ca şi copii mei. Ne-am ocupat şi de educaţia lor ca 

oameni  şi ne bucurăm să vedem că mulţi dintre ei nu au uitat de 

unde au plecat şi mai vizitează instituţia noastră, când timpul le-

o permite.” 

 

Echipa de Divizia A 
 

Imaginaţi-vă următoarea echipă, formată din foşti fotbalişti ai 

liceului care poartă numele celebrului sculptor. Din echipa-tip nu 

ar putea lipsi: 

Vâtcă (Szasz)-Bodea, Berdea, Lupuţ, Puşcaşiu-Fele, Bundea, 

Lincar, Sfârlea-Gado, Bărcăuan. Printre rezerve s-ar regăsi 

Dulcea (prima ligă maghiară), Morar, Gabor, Pop Francisc 

(Divizia C),Ţiţ, Andrei sau Jiroş (Divizia D). Cu siguranţă 

această formulă de echipă ar rezista cu brio in primul eşalon al 

fotbalului românesc. 
Dintre aceştia, Lupuţ (Ceahlăul Piatra Neamţ) si Bărcăuan (U 

Craiova) evoluează pe prima scenă o fotbalului românesc, Lincar 

a revenit la Steaua după ce era aproape de un transfer la Spartak 

Moscova, iar Zeno Bundea, după ce şi-a incheiat contractul cu 

Rapid Bucuresti, a ales Zweite Bundesliga, unde joacă la 

Waldhoff Mannheim. Vâtcă, Fele Alexandru , Sfârlea, Berdea si 

Gabo fac parte din lotul FC Bihor, Szasz joacă la Soimii Satu-

Mare, Puşcaşiu la Crişul Aleşd, ambii in Divizia C, in timp ce 

Bodea joacă deocamdată doar in Divizia D, la Foresta Tileagd. 

Primii fotbalişti mai cunoscuţi, care şi-au “ros coatale” pe 

băncile fostului Liceu Industrial nr.3, au fost  Ghiţă Bologan, 

Ovidiu Lazăr, Sorin Cigan, Sandu Kulcsar, Dănuţ Baba si Sorin 
Todea.Aceştia au fost cazuri izolate, neexistând pe atunci o 

concentrare a fotbaliştilor spre Liceul Constantin Brancusi.  

 “Majoritatea dintre ei au fost baieţi buni. Noi i-am ajutat cât 

am putut să îmbine educaţia şcolară cu cariera sportivă. Părinţii 

lor se interesau de situaţia lor, iar când  aflau că au absenţe prea 

multe veneau la scoală ”, spune directorul Creţu. 
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Istoria fotbalului orădean 
 

Istoria fotbalului orădean începe pe data de 1 iunie 1902, când pe terenul din 

Parcul Rhedey, actualul Stadionul Tineretului, arbitrul Jelonik Geza fluieră începutul 
primului joc de fotbal cu public, disputat pe plaiurile bihorene. Jocul se desfăşoară 

între cele două selecţionate locale. 

In 1905 evoluează în oraşul de pe Crişul Repede echipe din Austro-Ungaria şi 

Regatul Marii Britanii. În următorul an, 1906, se înfiinţează Gruparea Sportivă 

Oradeană (GSO) care preia activitatea fotbalistică de la CGO. Patru ani mai târziu, se 

pun bazele Clubului Atletic Oradea (CAO) care va deveni celebru în lumea fotbalului 

românesc.  

Primul meci important care a avut loc la Oradea a fost pe date de 7 aprilie 1924, 

care a pus faţă în faţă selecţionata Oradea cu selecţionata România, meci care s-a 

încheiat nedecis 1-1. Pentru orădeni a marcat Ronnay, iar pentru România Rudy 

Wetzer. Pe data de 8 noiembrie 1931 Combinata C.A.O si Stăruinţa învinge 

Ferencvaros Budapesta cu scorul 4-2. 
De remarcat este faptul că echipa FC Bihor este singura echipă din ţară care a 

câstigat atât campionatul Ungariei cât şi al României, acestea întamplându-se în anii 

‟50. Între anii „80-‟90 echipa FC Bihor era una dintre cele mai bune din ţară, având un 

parcurs excelent, în campionat reuşind să învingă echipe ca Steaua, Dinamo, Rapid, U 

Craiova, fară drept de apel aici la Oradea. Printre cei mai recunoscuţi antrenori care au 

trecut pe la Oradea îi amintim pe:  Emeric Ienei, Costel Orac, Marcel Coras, Găvrilă 

Pele Balint, Ion Andone, Pio del Monaco (Italia), Deitary Lajos (Ungaria). 

FC Bihor Oradea a fost înfiinţat in anul 1958. La început a fost Crişul . În anul 

1960 fuzionează cu Solidaritatea si ocupă primul loc în campionatul regional din 

1960-1961, promovând în Divizia B, după baraj. În ediţia 1961-1962, echipa 

numinduse ASA Crişul, evoluează în Bunde, scapă cu greutate de retrogradare, iar in 
sezonul următor reuşeşte promovarea. Rezistă în primul eşalon timp de trei sezoane, 

după care coboară în Divizia secună pentru două sezoane. În vara anului 1968 

participă la un baraj de promovare în Divizia A, disputat la Timisoara, unde reuşeşte 

să revină în primul eşalon. Stă doi ani în A, cade în B pentru un an şi în sezonul 1971-

1972 se găseşte din nou în Divizia A. 

În perioada acestei echipe au evoluat o serie de jucători de care multă lume îşi 

aduce aminte cu plăcere. Este vorba de Weichelt, Georgescu, Popovici, Dărăban, 

Tameş, Florescu si multi altii. 

 

Bara Vasile, clasa a X-a B 

 

 

Ştiaţi că... 
 

Scorul record într-o competiţie oficială a fost stabilit in anul 1885, când meciul  

Arboath-Bon Accord din Cupa Scoţiei s-a încheiat cu rezultatul 36-0. 

 

Primul jucător român care a evoluat la trei turnee finale ale Campionatului 

Mondial a fost orădeanul Nicolae Kovacs (1930, 1934, 1938) 

 

Partida care a adus cei mai mulţi spectatori pe stadion, Brazilia- Uruguay, finala 
campionatului mondial din 1950, jucată pe Maracana din Rio de Janeiro, în faţa a 

199.854 de spectatori. 

 

Ladislau Kubala a fost primul jucător din lume care a evoluat in trei naţionale: 

Cehoslovacia, Ungaria, Spania. 

 

Partida Stockport-Leicester din 1921 deţine recordul la cei mai puţini spectatori: 

doar 13!!! 

 

In 1977, Pat Kruse a marcat cel mai rapid gol, el înscriind după numai 4 

secunde. 

 
Jucătorul care a înscris cele mai multe goluri pe parcursul carierei, brazilianul 

Arthur Friedenrich, intre 1909 si 1935 a marcat 1329 de goluri. 

 

Bara Vasile, clasa a X-a B 

Paştele 

 

Învierea Domnului Iisus Hristos 
 
 

 
 

 

Paştele este cea mai mare sărbătoare în 

lumea creştină. 

Paştele este sărbătoara sărbătorilr, ziua 

cea mare în care Iisus Hristos a înviat a 

treia zi din mormânt. 
Învierea Domnului este o minune (cea 

mai mare) permanentă, mereu actuală, 

menită să se petreacă în inima fiecarui 

credincios, pentru că această inimă este şi 

ea un mormânt în care zace îngropat harul 

Botezului, adică însuşi Hristos în numele 

căruia ne-am botezat. Pecetuit cu piatra 

grea a patimilor şi răutăţilor, harul primit în 

Botez stă îngropat în mormântul inimii, 

aşteptând ca piatra să fie dată la o parte şi să 

învieze Hristos în fiecare dintre noi. 

Depinde numai de voinţa noastră. Fără 
această înviere, Paştele poate fi o serbare 

frumoasă, o îndestulare a trupului, 

deosebită de alte zile, un simbol frumos 

chiar, dar nu o trăire adevărată şi de folos 

pentru suflet. Pentru acest motiv trebuie ca 

fiecare să ne pregătim din timp pentru 

marele praznic prin post şi rugăciune ca să 

putem înlătura ura, invidia, patimile care de 

multe ori pun stăpânire pe noi şi a ne ierta şi 

împăca cu semenii noştri. 

Paştele trebuie să nu fie numai o 
prăznuire deşartă ci, înainte de toate, o 

înviere sufletească, o refacere a vieţii o 

Înviere din mormântul păcatelor. 

 

 

Bubui Paula, clasa a X-a B 
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UMOR 

 
 
- Mama ta stie ca  fumezi, papusico? 

- Dar a ta stie ca acostezi femei pe strada? 

 
- Stiti care a fost dezamagirea unei blonde? 

- Cand s-a dus in Anglia si a aflat ca Big Ben e doar un  ceas! 

  
Doi ardeleni taiau cu cutitul o bomba. 

- Ba, vedeti ca o sa explodeze!     

- Nu conteaza, mai avem una. 

 

Jurec Tmea, clasa a X-a B 
 

 

ANUNTURI   SPECIALE 

 

DECES - Dupa o lunga si grea suferinta a adormit la ora de trigonometrie cel mai 
drag si cel mai bun dintre noi, colegul Costica‚ ‟‟Somn  dulce” 

Odihneste-te in  pace, Costica 

CERERE  SI  OFERTA - Angajam de urgenta gunoieri pentru activitati dupa 

discutarea extemporalelor. 

PIERDERI -  Pierdut caiet de notite la fizica pe numele Cascatu Marian. Il declar 

nul. 

Nu-l poate folosi nimeni, n-are nici o pagina  scrisa. 

SCHIMB - Schimb loc banca I si zona ultracetrala, vedere la catedra, confort III, 

cu un loc in ultima banca, posibilitati de copiere la lucrari scrise, dotata cu zugraveli si 

inscriptii erotice, ofer diferenta in valuta. 

VANZARI - Vand baba de chimie care nu vrea sa iasa la pensie, pentru a ne 
manca in continuare zilele. Vand dirig mic si gras ca un purcel, in  mintea caruia nu 

mai are loc nici un elev si a carui inima e plina de iubire pentru matematica. 

INCHIRIERI - Inchiriez colegi tocilari care n-au alceva in cap decat scoala. 

CUMPARARI - Cumpar o clasa de 24 de elevi + eu = 25 sau schimb cu una de 

40, in care ma aflu la ora actuala. 

Cumpar un barbie de 25 ani (mascul) ca profu de sport. 

 

V. Brigitta,  clasa a IX-a B 

 

 

BURUIANA  DRACULUI… 
 

Zeitatea tutunului sau Mama Dracilor este o babă bătrâna cât lumea, neagră şi 

urâtă ca întunericul iadului, cu coarne in cap ca răşchitoarele, cu nasul lung şi 

încârligat, cu ochii umflaţi ca de capră înecată, cu colţi în gură ca ai mistreţului, cu 

gheare ca secerile,  cu coadă ca de vită, lungă şi îmbârligată, c-o lulea şi o pipă mare 

în dinţi, pe berigăţile gâtlejului şi pe nările nasului ieşindu-i flacără de foc, fum negru 

şi o duhoare de tutun. 
S-a cutremurat iadul şi a născut-o pe dânsa. Şi deodată cu dânsa a ieşit din 

adâncurile iadului şi un fel de fum,care a prins a răspândind în lume boală şi moarte. 

Şi fiinţa care s-a născut s-a numit Pafa, şi Pafa  i-a rămas apoi numele pâna azi. 

Dracii, feciorii săi, voind s-o preamărească şi să-i pomenească numele, au dat 

naştere unei seminţe, din care semănând-o în pământ a răsărit o buruiană numită 

buruiana dracului, adică tutunul. 

Şi de-atunci buruiana dracului, pusă in pipă sau lulea, aprinsa şi vârâtă între buze 

şi dinţi, suptă cu pofta şi slobozind duhul tras din ea, dă naştere unui vuiet sau pachet 

însoţit de un fum gras, care produce un fel de praf! sau pâc! şi  care  aminteşte de Pafa 

sau Pâca, Mama Dracului. 

Şi tot de-atunci fiecare pipător sau tutunar, când bea tutun, sau când duhăneşte sau 

pipă, când fumeaza, vrând-nevrând pomeneşte de Pafa sau de Pâca, intru  a căreia 
aduce aminte şi pomenire s-a sămănat tutunul şi s-a născocit pipa şi fumatul. 

 

Ivaşcu Adela clasa a-X-a B 

 

 

CURIOZITĂŢI 

 

Povestea  MĂRŢIŞORULUI 
 
 

 
 

 

Tradiţia  mărţişorului  este  o  moştenire  
de  la  strămoşii  noştri  romani. Cuvântul  

mărţişor  este  de origine  latina(martius)  şi  

reprezintă  numele popular  a  lunii martie. 

Acest  obicei  este  răspândit  în  toată  

ţara  şi  începe  în 1 Martie, prima,‟‟baba‟‟ 

Dochia. 

La  început  mărţişorul  consta  dintr-o  

moneda de  aur  sau  argint  legată  cu  şnur  

dintr-un  fir alb, care  era  purtată  la  gât  de 

copii. Exista credinţa că purtarea 

mărţişorului  aduce  noroc. 

Fetele purtau mărţişoarele până la  
înflorirea  trandafirului, când  le  scoteau  şi  

legau şnurul  la  tulpina  unui  pom. Iar cu  

moneda cumpărau caş, pentru  a  avea toată  

vara faţa albă şi frumoasă. Fetele işi făceau  

singure şnurul. După un timp monedele au  

fost  înlocuite  cu o  mărgea  colorată. 

În  unele  zone, mărţişorul  era   legat  la  

mână  şi  se  purta  toată  luna  martie, iar  

în  ultima  zi  a  lunii, înainte  de  răsăritul   

soarelui, fetele îl legau de creanga unui  

copac  sau  trandafir,  punându-şi  dorinţe. 
În  alte  zone, mărţişorul  purtat  de copii la   

gât  se  agaţă   apoi  într-un  pom. 

Exista credinţa că îi mergea bine în acel 

an, copilului care purtase mărţişorul. 

Mărţişorul a rămas până azi un frumos 

simbol al venirii primăverii, iar 

confecţionarea lui a devenit chiar o artă. 

Mărţişorul îl oferim celor pe care îi  

preţuim şi mai ales persoanelor de sex 

feminin. 

 

Sandor  Ioana-Roxana  clasa a X-a B 
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DE VORBA CU PROFESORII DIN LICEU 

 
 

Interviu-realizat de eleva Mateut Patricia, cls a IX-a  

 cu profesorii Maria Chelemen si prof Ţoca Constantin. 

 

 

Patricia: Cand  ati  inceput  sa  predati ca si profesoara? 

Prof. Chelemen: Am  inceput  sa  profesez  la 23  de  ani  

dupa  ce  mi-am  terminat facultatea. 

Patricia: Ce va  determinat  sa  deveniti  profesoara  si  mai  

ales  de  latina? 

Prof.Chelemen: Cel  care  mi-a  descoperit  acest  talent  a  

fost  profesorul  de  latina  care  imi  era  si  diriginte. Poate  nu  
va  vine  sa  credeti, dar  eu  in  clasa a IX-a  am fost corigenta  la  

latina. Iar ca sa nu se mai lege de mine dirigintele, m-am  pus  pe  

invatat. La  un  moment dat chiar a  inceput  sa-mi  placa. 

Patricia: Am aflat ca mai predati si la liceul Mihai  

Eminescu. Care este relatia dumneavoastra cu elevii de la acel  

liceu? 

Prof.Chelemen: Relatia mea cu elevii este  buna si calda. 

Am  clasa de a XII-a carora le sunt diriginta din a IX-a, mai 

predau si  la  clasa  de  jurnalistica, care pot sa spun ca invata 

mult mai  serios. Copii nu se tem sa-mi ceara explicatii despre 

orice, chiar referitoare la materia pe care o predau. 
Patricia: Dar relatia dumneavoastra cu elevii de la liceul  C. 

Brâncuşi? 

Prof. Chelemen: Intreaba fetele din aXI-a B care se afla aici  

in cabinet. Ele spun ca este superba si eu sunt de acord cu ele. 

Intr-adevar cu elevii din clasele a IX-a si aX-a sunt mai aspra, 

exigenta, poate chiar distanta pentru ca in aceasta perioada se 

pun bazele materiei (mai bine ma injurati acum decat mai  tarziu. 

Dar  treptat, elevii prind curaj, atmosfera se incalzeste iar noi 

vom fi din ce in ce mai apropiati. 

Patricia: Din toti anii dumneavoastra pe care i-ati  petrecut 

in  scoli, care au fost cele mai amuzante momente impreuna cu 

elevii? 
Prof.Chelemen:  Ah  )))). Am avut destule. Daca le-as 

povesti pe toate. Cel mai bine ne-am simtit in activitati 

extrascolare. In excursie la Moneasa si in  tabara la Arieseni. Asa  

am avut posibilitatea sa-i  cunosc  mult  mai  bine. Am fost cu  ei 

nu ca si profesor, ci ca o mama care i-a vegheat. Mai mult in 

afara scolii ai posibilitatea sa-i analizezi cum sunt ei in realitate. 

Si intr-adevar sunt mai respectosi si mai uniti , legatura intre noi 

este mult mai apropiata. 

Patricia: In comparatie cu celelalte generatii, ce parere aveti 

despre cea noua, cea care cuprinde copii intre 15-17 ani? 

Prof.Chelemen: Ei, aici sunt multe de spus… Fie ca este 
vorba de generatii, clase sau  scolile unde sunt educati, nu toti 

pot avea semnul egalitatii. In primul rand copiii erau mult mai 

respectosi. Copiii de azi sunt mult mai libertini si din cauza 

atmosferei din familie. Acum, ca si in urma cu 20 de ani exista si 

copii ambitiosi si seriosi, care se implica foarte mult invatand si 

studiind. Eu am incredere in acesti copii care lucreaza care vor 

putea face ceva bine pentru ei si pentru noi batranii. 

Patricia: Va multumesc frumos pentru timpul pe care ni l-ati 

acordat. 

 

Mateut  Patricia  cls.aIX-aB 

 
 

 

 

 

Patricia: Cand ati inceput sa predati ca si profesor? 

Prof.Ţoca: La inceputul anului scolar 2001-2002. 

Patricia: Ce va determinat sa deveniti profesor? 

Prof.Ţoca: Dorinta si placerea de a lucra cu oameni si aici in 

special fiind vorba de elevi, dorinta de a transmite tot ceea ce am 

invatat in timpul anilor de facultate cu scopul de a pregati elevii 

pentru o treapta superioara de invatamant, invatamantul 

universitar, facultativ si nu in ultimul rand pentru viata. 

Patricia: Ce  materii  predati? 
Prof.Ţoca: Sunt destul de multe. Logica, Psihologie, 

Economie, Filozofie, Orientare si consiliere si educatie  

anterprenoriala. 

Patricia: Mai predati si la alte licee? 

Prof.Ţoca: Nu,  predau  doar la Constantin  Brancusi. 

Patricia: De  cand  ati  inceput  acest  an  scolar,  care  a  

fost  cel  mai  amuzant  moment  impreuna  cu elevii? 

Prof.Ţoca: Cel  mai  amuzant  moment  ar putea  fi  atunci  

cand  unul  dintre  elevii  mei  incearca  sa  ma  imite  leganandu-

se  cu  scaunul,  iar  ca  urmare  acestui  fapt  picioarele  

scaunului  s-au  indoit  si  aproape  ca  ajungeau  la  podea. 
De  atunci  in  fiecare  ora  ii  verific  scaunul. 

Patricia: In comparatie cu celelalte generatii, ce parere aveti 

despre cea noua care cuprinde elevii intre 15-17 ani? 

Prof.Ţoca: Facand comparatie cu perioada anilor in care eu 

eram la liceu, o problema fundamentala care apare la elevii din 

ziua de azi este neglijenta, lipsa de interes fata de sistemul 

educational si aici ma refer la respectul fata de profesori, materia 

le este predata si modul in care se prezinta la ore (felul cum 

invata). Constatand totodata o evadare in lumea virtuala, 

informationala a calculatoarelor si alte preocupari extrascolare, 

toate acestea ducand inevitabil la o neglijare din ce in ce mai 

acuta  a  scolii, invataturii. 
Patricia:  Va  multumesc  domnule  profesor  Ţoca  pentru  

timpul  acordat. 

 

Mateuţ  Patricia  clasa a IX-a B 

 

 

 

 

Calendarul Examenului de Bacalaureat 2002 
 

Sesiunea iunie-iulie 2002 

 

15-31 mai - inscrierea candidatilor 

14 iunie  - incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a 

24-25 iunie - limba si literatura ramana - proba orala 

26-27 iunie - limba moderna- proba orala 

28-29 iunie - limba si literatura materna - proba orala 

1 iulie - limba si literatura romana - proba scrisa 

2 iulie - limba si literatura materna - proba scrisa 

3 iulie - proba obligatorie a profilului - proba scrisa 

4 iulie - o proba la alegere din aria curicculara 

corespunzatoare specializarii - proba scrisa 

sau practica 

5 iulie -o proba la alegere dintre disciplinele din 

celelalta arii curicculare - proba scrisa 

7 iulie - afisarea rezultatelor 

8 iulie - depunerea contestatiilor 

9-10 iulie - rezolvarea contestatiilor 

11 iulie - afisarea rezultatelor finale 
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GRUPUL ŞCOLAR "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" ORADEA 

Str. MENUMORUT nr. 33 tel. 431291, fax. 059/431696, e-mail: cobra@cobra.rdsor.ro 
 

PROIECŢIA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE 

pentru anul şcolar 2002/ 2003 

 

LICEU TEORETIC 

 

A. CLASA a IX-a, curs de zi (examen de capacitate) 
 

I.  Profil teoretic: 
 Specializările: 
 1. FILOLOGIE        - 25 locuri 

B. CLASA a IX-a, curs fără frecvenţă (examen de capacitate) 
 

I.  Profil teoretic:        - 25 locuri 

 

LICEU TEHNOLOGIC 

 
A. CLASA a IX-a, curs de zi (examen de capacitate) 

 
I.  Profil tehnic: 
 Specializările: 
 1. TEHNICIAN ELECTROTEHNIST      - 25 locuri 

 2. TEHNICIAN LUCRĂRI PUBLICE CONSTRUCŢII    - 25 locuri 
3. TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII  - 25 locuri 

 4. TEHNICIAN LUCRĂRI PUBLICE – TOPOGRAF ÎN CONSTRUCŢII  - 25 locuri 
 5. TEHNICIAN-OPERATOR TEHNICI DE CALCUL    - 50 locuri 

 
II.  Profil vocaţional: 
 Specializările: 
 1. ARHITECTURĂ       - 25 locuri 
 

B. CLASA a XI-a, curs seral (pentru absolvenţii Şcolii Profesionale) 
  1. TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE   - 50 locuri 
  2. TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII  - 25 locuri 

 

ŞCOALA PROFESIONALĂ 

[cursuri de zi cu durata de 3 ani pentru absolvenţii clasei a VIII-a; examen de capacitate] 

 
1. ZUGRAV-IPSOSAR-VOPSITOR-TAPETAR     - 25 locuri 
2. INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE  - 25 locuri 
3. DULGHER-TÂMPLAR-PARCHETAR     - 25 locuri 
4. MECANIC MOTOARE TERMICE      - 25 locuri 
5. TINICHIGIU-VOPSITOR AUTO      - 25 locuri 

6. ELECTROMECANIC REPARAŢII MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE   - 25 locuri 
    ELECTROCASNICE 

 

ŞCOALA COMPLEMENTARĂ 

 [curs de zi cu durata de 2 ani pentru absolvenţii clasei a VIII-a] 

 
1. ELECTRICIAN INSTALAŢII DE ILUMINAT    - 25 locuri 
2. ZUGRAV - VOPSITOR (cu predare în limba maghiară)    - 25 locuri 

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ 

 [curs de zi pentru absolvenţii clasei a XII-a; concurs de admitere] 

 
1. TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR     - 25 locuri 
2. TEHNICIAN URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI   - 25 locuri 
3. MERCEOLOG GESTIONAR PENTRU     - 25 locuri 

          MATERIALE DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII 

 

ŞCOALA DE MAIŞTRI 

 [curs seral cu durata de 3 ani; concurs de admitere] 
1. MAISTRU MECANIC       - 25 locuri 
2. MAISTRU CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE  - 25 locuri 

          + INSTALAŢII 
3. MAISTRU TÂMPLAR       - 25 locuri 

 INFORMAŢII SUPLIMENTARE - LA SECRETARIATUL ŞCOLII DIN ORADEA, STR. MENUMORUT NR.33 (LÂNGA PIAŢA "DECEBAL") 

TELEFON  43-12-91 


