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   PORUNCEŞTE CA UN REGE ! 
      MUNCEŞTE CA UN ROB !» 

 C. BRÂNCUŞI 
DIN CUPRINS: 

 La ceas aniversar într-un an de criză 
 Calitatea în educaţie 
 Paralele spre cer 
 Şcoala în epoca comunistă 
 Confortul în orice casă 
 Un înaintaş al turismului bihorean 
 Maximizând cu zero 
 Poezii, desene. 

 
 
 

Ilustraţia: Sărbătoarea Crăciunului, Balul Bobocilor, Si votul meu contează, Vizită la Celestica Inc., Expoziţia de 
mecatronică, La ora de desen, Psihologul şcolii, Backup time, Omul si piatra – proiect cu omologii italieni. 

  

    Primul număr al revistei noastre a fost dedicat Zilelor şcolii, martie 2001, ocazionate de aniversarea a 35 de ani 
de la inaugurarea liceului si a 125 de ani de la naşterea lui CONSTANTIN BRÂNCUŞI - patronul spiritual al şcolii. 
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ÎNVIEREA DOMNULUI - SĂRBĂTOAREA SĂRBĂTORILOR  

   
Praznicul Învierii reprezintă biruinţa Domnului nostru Iisus 
Hristos asupra morţii, iar de roadele acestei Învieri se 
bucură întreaga umanitate, căci prin Botez noi toţi suntem 
eliberaţi din robia păcatului originar. Pana la întruparea lui 
Iisus Hristos, toţi morţii - drepţi sau păcătoşi - de la Adam 
şi până atunci mergeau în iad. Dupa Învierea Domnului 
Raiul devine locul şi starea drepţilor, iar iadul, exclusiv, 
locul şi starea păcătoşilor. Pentru aceasta, în icoana Învierii 
care există în Biserica Ortodoxă este pictată ieşirea din iad 
a lui Adam şi Eva, însoţiţi de toţi drepţii Vechiului 
Testament.  
   Dacă praznicul Naşterii Domnului este, prin excelenţă, o 
sărbătoare a bucuriei şi a familiei, Învierea Domnului este 
sărbătoarea transcendenţei, care ne detaşează de lumea 
aceasta materială şi ne deschide o perspectivă nouă, o 
fereastră spre veşnicia nematerialnică, făgăduită celor care 
vor nădăjdui întru Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. 
   Învierea Domnului (Paştele) este fundamentul credinţei, 
învăţăturii şi spiritualităţii creştine, căci „dacă Hristos n-a 
înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, 
zadarnică şi credinţa voastră" (I Cor. 15,14)", spune Sfântul 
Apostol Pavel.  
   Importanţa sărbătorii Învierii Domnului  
   Învierea Domnului este un eveniment central şi unic în 
istoria lumii, dar depăşeşte şi redefineşte această istorie, 
cu toate că actul în sine este cât se poate de real sau 
"palpabil", realitatea istorică a acestuia fiind întărită de 
apariţiile lui Iisus Hristos după Înviere. 
   În plan istoric, Învierea lui Hristos izvorăşte fiinţei umane 
un curaj de nebănuit. După evenimentele cutremurătoare 
ale răstignirii, morţii şi îngropării, ucenicii Săi se aflau într-
o stare de lipsă a păcii şi de frică. Stăteau închişi de frica 
iudeilor, iar Iisus Hristos Cel Înviat "a venit şi a stat în 
mijlocul lor şi a zis: Pace vouă!... Şi, suflând asupra lor, le-a 
zis: Luaţi Duh Sfânt" (Ioan XX, 19, 22). De acum înainte 
întru nădejdea Învierii lui Hristos creştinii nu vor mai 
experimenta sentimentul de frică de moarte, de 
singurătate sau deznădejde, conştientizând Pacea 
permanentă a Duhului Sfânt prin post şi rugăciune, dar şi 
Curajul mântuitor al Învierii, căci ne socotim a fi „morţi 
păcatului (trupeşte), dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos 
Iisus, Domnul nostru" (Romani 6, 11). 
   Ca şi creearea lumii, tot astfel şi Învierea lui Iisus Hristos 
este un fapt istoric dar depăşeşte istoria şi puterea umană 
de înţelegere căci este un act care ţine de puterea 
dumnezeiască şi nu se datoreazã vreunei puteri din natura 
omenească sau din mediul înconjurător. Deşi este atestată 
prin numeroase mărturii cuprinse atât în Sfânta Scriptură, 
cât şi în Sfânta Tradiţie - transmise prin "viu grai" - Învierea 
Domnului rămâne o taină mai presus de mintea şi cugetul 
omenesc, cuprinsă şi experimentată prin credinţă. 
   Actul de credinţă îsi păstrează şi în acest caz rolul 
hotărâtor căci în forma actuală de existenţă nu ne putem 
apropia de lucrările şi de prezenţa lui Dumnezeu prin 
vedere sau prin constatare tangibilă, dar le putem 

experimenta sau împropria prin lucrarea harului Duhului 
Sfânt în Biserică. De aceea, praznicul Învierii Domnului 
capătă sens şi se actualizează permanent în spaţiul divin-
liturgic al Bisericii. Prin participarea la sfintele slujbe din 
Săptămâna Mare suferim împreună cu Hristos pentru ca să 
ne bucurăm împreună cu El prin Înviere. 
 Perioada premergătare Paştelui - De la Cruce la Înviere. 
   Pentru creştini, a serba Paştele înseamnă a împropria 
Patimile, Răstignirea şi Învierea lui Hristos. Prin 
participarea la sfintele slujbe din Săptămâna Mare suferim 
împreuna cu Hristos pentru ca să ne bucurăm împreună cu 
El prin Înviere. 
   Deşi Biserica Ortodoxă insistă pe importanţa şi folosul 
postului, slujbele rânduite în această perioada sunt pline 
de speranţă si optimism. Pentru a învia, Iisus Hristos şi-a 
asumat de bună voie suferinţa şi S-a smerit, fiind scuipat si 
batjocorit. Prin aceasta, Domnul nostru Iisus Hristos ne 
descoperă înţelesul şi profunzimea iubirii. Nu există 
dragoste fără sacrificiu! Iubirea Sa este îndelung 
răbdătoare. Evanghelia de la Ioan, în capitolul 13, ne spune 
că Mantuitorul Iisus Hristos, iubind pe ai săi cei din lume, i-
a iubit până la sfarşit. 
   Nu putem să înţelegem semnificaţia profundă a Învierii 
Domnului fără să parcurgem împreună cu El Drumul Crucii. 
Exista două moduri de a serba Paştele: unul exterior, prin 
care ne bucurăm alături de cei dragi de prinoasele 
pregătite, altul interior, duhovnicesc, care presupune 
trăire în Hristos. Trăirea duhovnicească presupune bucuria 
exterioară, şi nu invers. A reduce sărbătoarea Învierii 
Domnului strict la biologic, la mâncare şi la băutură 
înseamnă a limita semnificaţia acestui praznic al 
praznicelor. 
   În cartea sa "Foame şi sete după Dumnezeu", 
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sintetizează înţelesul şi 
folosul postului. Intâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române 
subliniază faptul că în timp ce în diferite ţări unii oameni se 
îmbolnăvesc de obezitate sau mor prematur din cauza 
excesului de hrană, în alte ţări mulţi oameni mor prea 
devreme din cauza sărăciei şi a foamei. În acest sens, 
postul restabileşte echilibrul într-o societate secularizată şi 
dezorientată. 
   Asumându-ne Crucea, ne împropriem Învierea. De aceea, 
nu se poate prăznui Învierea Domnului din afara Bisericii. 
Îmbuibarea, desfrânarea, beţia, nu numai că sunt străine 
duhului sărbătorilor pascale, dar şi opuse acestora. 
   Biserica îşi îndeamnă fiii săi să ţina postul cu smerenie, să 
se împace cu semenii lor, să participe la sfintele slujbe 
rânduite pentru această perioadă, să se împărtăşească cu 
Sfântul Trup şi Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos şi să 
se bucure, în mod echilibrat, de prinoasele pregătite. 
 

Prof. Indrecan Simona 

  

http://www.lacasuriortodoxe.com/article-29819418.html
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COLEGIUL TEHNIC „C. BRÂNCUŞI” LA CEAS ANIVERSAR ÎNTR-UN AN DE CRIZĂ 

 
 

 
 

S-au montat geamuri termopan în clădirea D în 
valoare de 47. 390 lei, s-au efectuat lucrări de arhivare 
5355 lei şi s-au zugrăvit şi parchetat mai multe săli de 
clasă în valoare de 1231 lei. 

În această etapă o atenţie deosebită am acordat 
parteneriatelor şi în mod deosebit colaborării cu 
părinţii, care a demarat la început de an şcolar cu 
şedinţele pe clase, ocazie cu care s-au semnat 
contractele „Acord cadru de parteneriat pentru 
educaţie” şi a continuat în cursul semestrului cu şedinţa 
Comitetului de părinţi pe şcoală, în care s-a dezbătut 
noul regulament şcolar şi cel de ordine interioară. 

Cu aceste ocazii s-a solicitat implicarea părinţilor în 
toate acţiunile şcolii şi responsabilizarea lor pentru 
bunul mers al procesului de învăţământ. 

Conducerea şcolii a mai iniţiat colaborarea cu şcoli 
de profil din Deva, Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Timişoara, 
mai ales pe probleme tehnice. 
 

Ziua şcolii a constituit pentru Colegiul Tehnic „C. 
Brâncuşi” Oradea un prilej de analiză a rezultatelor, mai ales 
în dotarea şi modernizarea bazei materiale, ne mărturiseşte d-
l director prof. Mihai Creţu, deoarece aceasta a influenţat în 
mod obiectiv procesul instructiv- educativ. 

Un loc aparte l-a ocupat atragerea de sponsori şi de 
fonduri extrabugetare din cursuri de reconversie, activităţi 
practice de autofinanţare. 

Ca urmare a acestor măsuri şi a faptului că toate 
fondurile au fost distribuite în condiţii de criză, conducerea 
şcolii a reuşit să achiziţioneze: 
 Materiale lab. de construcţii...........17600 lei 
 Videoproiecto....................................1890 lei 
 Aparat foto........................................1120 lei 
 Tablă Smart...................................... 6350 lei 
 Monitoare..........................................1600 lei 
 Laptopuri..........................................4100 lei 
 Dulapuri + clasificator.....................4000 lei 
 Paravan afisaj...................................2300 lei 
 Cărţi....................................................500 lei 
 Obiecte de inventar...........................1150 lei 
 Cărţi bibliotecă.................................3150 lei 

 
Deşi suntem într-un an de criză, conducerea şcolii a făcut o 

analiză obiectivă privind necesul de reparaţii curente, 
elaborarea unui plan de dotării cu mobilier şi echipamente. S-
a actualizat inventarul privind baza materială, asigurarea şcolii 
cu manuale şcolare şi cărţi pentru bibliotecă.  

 

 
În ciuda condiţiilor financiare, socotim că şcoala a 

făcut eforturi, mai ales pentru îmbunătăţirea bazei 
materiale şi ridicarea procesului de învăţământ. 

 
 
 
 

Discuţia cu d-l director a fost consemnată de  
eleva Magui Natalia cls XI-B 
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CALITATEA ÎN EDUCAŢIE 

Auzim tot mai des despre educaţie de calitate, 
calitatea actului educaţional, comisii de evaluarea şi 
asigurarea calităţii în şcoli, modele de calitate, 
managementul calităţii, etc. 

Teoretic, despre conceptul de calitate, dovezi scrise 
referitoare la importanţa pe care au acordat-o în trecutul 
îndepărtat oamenii lucrului bine făcut nu există prea 
multe, dar această ,,sărăcie” este compensată de mesajele 
materiale transmise de strămoşii noştri, fie că este vorba 
de unelte, podoabe, vase, statui, temple sau alte 
construcţii executate cu o deosebită măiestrie 
remarcându-se şi astăzi calitatea concepţiei, a materialelor 
utilizate şi a execuţiei. 

Se pot aminti dovezile din ,,Codul lui Hammourabi”, 
menţionările de pe vremea fenicienilor, din Egipt 1450 
î.e.n., de pe vremea regelui Ludovic al XIV-lea 1664 din 
raportul ministrului Colbert, ajungând în 1950, când 
profesorii W.Edwards Deming şi J.M.Juran (de origine 
română) au început formarea cadrelor din industria 
japoneză, ale căror rezultate le constatăm astăzi şi care au 
ca slogan ,,calitatea este problema tuturor”.  

În toate ţările dezvoltate problema calităţii este 
considerată problema numărul 1. Calitatea a devenit o 
metodă de conducere şi s-a încetăţenit ideea că trebuie să 
exportăm calitate, trebuie să exportăm încredere în 
calitatea produselor. 

Conceptul de calitate a evoluat în timp, ajungându-se 
la ,,Modele de excelenţă”, evoluţii concretizate în timp 
prin premii recunoscute internaţional cum ar fi: 

1. Modelul japonez, validat prin Premiul DEMING;  
2. Modelul American, validat prin MALCOLM 

BALDRIGE National Quality Award;  
3. Modelul European, validat prin Premiul de Excelenţă 

EFQM.  
 În domeniul învăţământului tendinţa actuală este 

aceea ca în toate ţările comunitare să se ajungă la o 
recunoaştere unitară în domeniul de referinţă al educaţiei, 
astfel: 

 certificarea calităţii educaţiei furnizate de 
sistemele educaţionale naţionale trebuie să se afle la 
nivelul conformităţii cu cerinţele standardelor ISO 
9001:2008, prin interfaţa de adaptare IWA 2/2007;  

 îmbunătăţirea calităţii educaţiei furnizate de 
organizaţiile școlare să fie cuprinse în sistemele 
educaţionale naţionale, prin performanţe certificate de 
satisfacerea cerinţelor MODELULUI DE EXCELENŢĂ EFQM, 
în acest domeniu. 

Cuvântul ,,excelenţă” poate speria necunoscătorii, 
dar la o analiză atentă este un cadru de autoevaluare care 
ajută organizaţiile să identifice punctele lor tari şi zonele în 
care au nevoie de îmbunătăţiri.  

Modelul este utilizat pe scară largă de către 
organizaţii din sectorul public şi privat, de toate 
dimensiunile, din toate domeniile.  

Studiile de caz au arătat că şcolile au găsit Modelul de 
Excelenţă de mare ajutor deoarece poate fi folosit la:  

 diagnosticarea punctele tari şi a punctelor slabe 
ale unei şcoli;  

 pregătirea pentru un control extern şi gestionarea 
măsurilor de acţiune care trebuie să fie luate după aceea; 

 ca un instrument strategic pentru echipa de 
conducere de nivel înalt; 

 la implicarea, angajarea şi motivarea întregii şcoli 
în luarea deciziilor; 

 informarea şi orientarea procesului complex de 
gestionare, a părţilor interesate în şcoli, inclusiv elevi, 

părinţi, agenţi economici şi autorităţi din domeniul 
educaţiei.  

Un instrument de a planifica, de a evalua şi de a 
îmbunătăţi, care ajută la stabilirea unei imagini corecte din 
partea unităţii de învăţământ, se numeşte ,,matricea 
RADAR”. RADAR este o metodologie riguroasă de 
management, care defineşte ciclul de învăţare, necesar 
pentru managementul schimbării eficiente şi oferă un 
cadru de notare pentru evaluarea coerenţei dintre 
activităţile de organizare şi obiective. 

Sistemul de management al calităţii urmează ,,Ciclul 
lui DEMING” : PLAN-DO-CHECK-ACT (Filosofia TQM, 
Managementul calităţii totale), care spune: 

,,Atâta vreme cât cercul se roteşte, 
Există calitate. 

Dacă cercul s-a întrerupt, 
Calitatea scade.” (Deming) 

 
 

Prof. ing. ELENA POP 
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PARALELE SPRE CER 

Turnul Eiffel reprezintă, de un secol, simbolul 
Parisului, silueta lui caracteristică fiind cunoscută 
pretutindeni şi ca simbol al revoluţiei tehnice. 

În 1886 Gustave Eiffel îşi înscrie proiectul pentru 
concursul din 1889 de la Paris, organizat cu ocazia 
Expoziţiei Mondiale, al cărei scop era acela de a 
prezenta dezvoltarea industrială. Dintre lucrările a o 
sută concurenţi, juriul a ales proiectul lui Eiffel, cu 
condiţia ca în doi ani, turnul să fie ridicat. 

Suprafaţa de bază a turnului Eiffel este un pătrat 
de 1, 6 hectare. Astăzi, luând în calcul şi înalţimea 
antenie sale, el măsoară 320, 75 m, (304,8 m fără 
aceasta), cântăreşte 8, 600 tone şi se spune că ar 
conţine 2, 5 milioane de nituri. 

Cel mai înalt turn al epocii sale a fost construit cu o 
rapiditate inimaginabilă, in doar 26 de luni de către 250 
de specialişti şi – până în anul 1931 – anul construcţiei 
clădirii Empire State Building din New York – a fost 
considerată construcţia cea mai înaltă din lume. 

Omul de ştiinţă Gustave Eiffel nu putea concepe ca 
turnul să deţină numai rolul de ornament. Aici au fost 
amplasate primul emiţător naţional de radio şi de 
televiziune şi instalaţii metoerologice, turnul fiind folosit 
şi pentru experienţele aerodinamice. 

Cea mai înatlă clădire din lume, lipsită de consolare 
şi de alte armături laterale de susţinere, este Canadfian 
National Tower, din Toronto, care măsoară 553 m 
înălţine, a cărei construcţie a durat 40 de luni. Scopul 
său era acela de a servi ca centru de comunicaţie, 
recepţie şi emitere de semnal de la mare altitudine, 

centru distractiv şi turistică, dar şi o renumită bormă 
unirersală. 

Înainte de ademare construcţia din februarie 1973, 
specialiştii responsabili cu realizarea proiectului au 
pornit într-o călătorie de documentare în lume, pentru a 
culege informaţii despre alte turnuri. Scopul final nu era 
doar acela de a construi cel mai înalt turn din lume ci şi 
acela de a atrage turiştii prin înfăţişarea sa exterioară. 
Majoritatea vizitatorilor este atrasă de perspectiva pe 
care o oferă turnul de la ferestrele de sus, de unde, pe 
timp favorabil, este posibilă nu numai perspectiva 
asupra oraşului Toronto, ci şi asupra sutelor de kilometri 
depărtare. 

Forma turnului este de bold, cu o capsulă circulară 
situată la 351 m înălţime, ce găzduieşte galerii de 
observaţie, un club de noapte şi un restaurant. Cei mai 
curajoşi pot urca pe puntea galeriei de observaţie 
situată la înălţimea de 447 m. La această înălţime este 
posibil ca uneori să percepi vibraţiile turnului, dar acesta 
este ceva normal, toate cladirile înalte fiind proiectate 
să suporte turbulenţa altitudini. Pericolul este cu 
adevărat mai mare atunci când acesta nu ar avea joc. 

Statisticile construcţiei sunt aproape incredibile: 
40. 522 m3 de beton, 129 km de oţel- beton, 5. 080 tone 
de oţel; clădirea cântăreşte 132.080 tone; pentru 
fundaţie s-a săpat până la 15 m adâncime şi au lucrat 
1537 muncitori. 

Creaţie magnifică şi elegantă, C.N. Tower 
demonstrează că ingineria calificată şi calcule precise 
pot duce la construcţii armonioase şi atrăgătoare, ce 
sfidează parcă hotarere posibilului. 

 Prof. ing. Tabacu Aurora 
Director adjunct 

CONFORTUL ÎN ORICE CASĂ 

Fosa septică 
Dacă te muţi la casă într-o zonă în care nu există reţea de canalizare, trebuie rezolvată problema reziduurilor 

menajere. 
În secolul acesta nu mai putem accepta ideea WC-ului în curte şi baia în lighean. Soluţia acestei probleme o 

reprezintă ”fosa septică”. Aceasta este un bazin realizat sub nivelul solului, în care se adună apa folosită în gospodărie, 
prin interiorul conductelor de canalizare. Aici se decantează impurităţile, iar apa curată se infiltrează prin interiorul unor 
mici goluri din pereţi, în sol. 

Amplasarea fosei septice se face la o distanţa de 20-25m de casă, la 10-15m de fântână şi în avalul unei ape 
curgătoare. 

Realizarea propriu-zisă se face prin săparea unei gropi pătrate, cu adâncimea de 2-5m. Pereţii şi partea de jos se vor 
taluza cu nisip fin. În interior se realizează un zid de cărămidă arsă, gros cât o lăţime de cărămidă(10-12cm). Pe suprafaţa 
pereţilor şi pe cea de jos se lasă mici goluri de 3-5cm prin introducerea de bucăţi de ţeavă din plastic. Conducta de 
scurgere a apei menajere va traversa peretele lateral al fosei la o distaţă de 0,5m de la nivelul solului în jos, cu o înclinare 
de minim 200. 

Partea de sus a fosei se acoperă cu un capac din dală de beton, tablă sau din lemn. Deasupra se pune un strat subţire 
de pământ. Capacul trebuie bine fixat pentru a evita căderea accidentală în interiorul fosei. 

La un interval de 3-5 ani, fosa trebuie vidanjată sau curăţata manual, de mâlul format în interior. 
MAISTRU INSTRUCTOR, 

Droj Laurenţiu 
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CITITUL - CEA MAI TEMUTĂ ARMĂ 

Gradul de violenţă în societate a luat o mare amploare, indivizi de toate vârstele comit 
crime, comportamentul elevilor în cadrul instituţiilor cât şi pe stradă a devenit ridicol. Cel 
mai mult suferă elevii fiind supuşi de la vârste fragede unor atacuri psihologice repetate, 
acelaşi lucru se poate spune că se întâmplă şi la adulţi, lăsând urme adânci în mintea lor şi cu 
urmări grave. Cel mai mult la această manifestare a răului contribuie ziarele, revistele, 
televizorul şi calculatorul. Poveştile, temele cu conţinut adecvat sunt înlocuite cu materiale 
pornografice, jocurile şi desenele animate sunt pline de lupte şi certuri între prieteni şi 
parteneri, iar ca rolul negativ să fie mai accentuat se adaugă programele de televiziune cu fel 
de fel de telenovele şi filme cutremurătoare.  

Printr-un limbaj antagonic fluxul armonios se şterge cu desăvârşire, insultele, ţipetele 
conduc la un comportament irascibil, iar bestialitatea tronează exact prin folosirea cuvintelor 
care ucid. Cărţile sunt trecute în planul secund, iar ştirile popularizează violurile şi crimele 
care nu îşi au rostul într-o societate modernă. Îndrumarea spre lectură este un leac pe care 
majoritatea oamenilor îl au la îndemână, iar cititul este cea mai temută armă, care dacă este 
folosită aşa cum trebuie s-ar mai reduce din violenţă, din forţa răului care încearcă să înghită 
o naţiune. De aceea noi bibliotecarii avem rolul de a atrage tineretul spre carte folosind 
toate mijloacele, măcar străduindu-ne avem sufletul mulţumit că am încercat să stăvilim o 
mare de noroi.  

Bibliotecar,Florica Roibu 

FAMILIA ÎN TRANZIŢIE 

Societatea se află într-o continuă mişcare, 
mişcare în care este prinsă şi familia. . transformările la 
nivel macrosocial se reflectă cu precădere asupra 
funcţiei de socializare primară a familiei.  Aceasta 
deoarece suntem de acord cu ideea potrivit căreia „cei 7 
ani de acasă” au un cuvânt greu de spus în formarea şi 
dezvoltarea viitoare a personalităţii copilului, care apoi 
devine adultul pe care societatea pune preţ şi pe care se 
sprijină în drumul său.  

În cercetarea făcută ne-am propus o 
identificare a unei imagini de ansamblu a familiei 
contemporane în transformarea sa psihosocială, privită 
prin prisma procesului de socializare primară. În urma 
unor teste şi chestionare au rezultat câteva concluzii pe 
car edorim să le expunem. 

Se observă că cei cu pregătire superioară au o 
atitudine mai deschisă asupra posibilităţii de a-şi reface 
viaţa după un eşec marital, iar subiecţii cu studii de nivel 
mediu au recurs la soluţii de compromis de tipul 
concubinajului. Majoritatea nu-şi mai doresc alţi copii 
decât cei pe care-i au, aceasta corelându-se cu tendinţa 
generală de scădere a natalităţii.  

Indiferent de vârstă sau de nivelul de pregătire, 
majoritatea au apreciat corect modul de folosire a 
pedepsei în educaţia copiilor. Pedeapsa este aplicată în 
cele mai multe cazuri în funcţie de greşeala făcută de 
copil, în special prin ceartă sau privaţiune de plăcerile 
copilului.  Un mic procent demonstrează că sunt părinţi 
care nu ştiu să aplice corect pedeapsa sau care nu o 

aplică deloc, lucru care subminează autoritatea 
părintească şi duce la comportamente greşite la copii.  

Majoritatea familiilor sunt de tip unit, cei mai 
mulţi dintre copii sunt ataşaţi de mamă, ceea ce 
dovedeşte încă odată importanţa acesteia în procesul de 
socializare primară. În procente sensibil  apropiate se 
regăsesc copiii ataşaţi de tată, bunici, fraţi. Este de 
remarcat că mama este în acelaşi timp şi cea mai 
apropiată de copil dar şi cea care-şi exercită mai mult 
autoritatea.  
 Viaţa familiei în tranziţie reprezintă o parte din 
viaţa socială a întregii comunităţi. Sun Tzu spunea că 
„nici un lanţ nu este mai tare decât veriga sa cea mai 
slabă”, deci armonia şi vigoarea vieţii de familie dau 
tărie prezentului şi viitorului vieţii societăţii. 

Psiholog, Nelu Tamaş 
 
 

 
Grafică - Edward Daragiu, IXB 
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PODURILE 

 În anul 1946 a fost dat în exploatare cel mai mare pod de cale ferată din beton armat din România, viaductul 
Caracău. Lungimea totală a acestuia este de 264m, bolta sa având deschiderea de 100m şi săgeata de 37m. 

 Avantajele folosirii betonului precomprimat a condus la realizarea de poduri cu deschideri mari. Primul pod de 
acest fel a fost viaductul Cerna, realizat în cadrul lucrărilor sistemului hidroenergetic şi de navigaţie de la Porţile de Fier. 
Ulterior a fost executat viaductul Cătusa, la Galaţi, cu o lungime totală de 1070m. 

 O altă realizare remarcabilă o constituie podul peste Dunăre, la Giurgiu, un pod combinat de şosea şi cale ferată. 
De asemenea, podul metalic de şosea peste Dunăre, la Giurgeni – Vadul Oii, care asigură legătura rutieră a Dobrogei 

cu restul ţării. 
 În perioada construirii Canalului Dunărea-Marea Neagră, s-au executat un număr important de poduri pentru 

şosea sau cale ferată, cu deschideri foarte mari, în diferite soluţii constructive, mărind familia podurilor din România cu 
deschideri de peste 100m. 

 În prezent, construcţia podurilor de şosea din ţara noastră este in plină 
desfăşurare, realizările situându-se la nivelul tehnicii mondiale. 

 Recent a fost dat in folosinţă primul tronson de autostradă Bucureşti-
Constanţa, numită şi ,, Autostrada Soarelui ‘’ , în care au fost realizate un număr 
impresionant de poduri şi podeţe. 

 În viitor, în ţara noastră se prevede o dezvoltare impetuoasă a căilor de 
comunicaţii: modernizarea reţelei de drumuri, construirea unor noi autostrăzi, 
care să facă legătura dintre România si ţările occidentale. 

Podul peste Dunăre la Giurgeni-Vadul Oii 
Ing. Rugan Gheorghe 

ŞCOALA ÎN EPOCA COMUNISTĂ 

Etapele prin care copiii, iar apoi tinerii epocii 
comuniste au prins, pe rând, statutul de "şoimii patriei", 
pionierii, devenind apoi membri UTC. 

Vorbim de anii ‘50 - ‘89, când Revoluţia din decembrie 
a adus o nouă viziune asupra a tot ce se ştia până la acea 
dată. 

"Şoimii Patriei" a fost o organizaţie comunistă a 
copiilor preşcolari şi şcolari, în vârstă de patru- şapte ani, 
înfiinţată în 1976. Avea menirea de a contribui la "educarea 
moral-civică a copiilor, în spiritul umanismului, al dragostei 
şi respectului faţă de patrie şi popor, faţă de "Partidul 
Comunist Român". Organizaţia politică "Şoimii Patriei" a 
fost creaţia originală a lui Nicolae Ceauşescu, care reuşea 
astfel, prin înfiinţarea unei noi organizaţii de masă, să-i 
înregimenteze şi pe copiii de vârstă preşcolară şi şcolară 
mică. În nici-o ţară a lagărului socialist european nu exista o 
astfel de structură. 

Îndatoririle preşcolarilor 
Şoimii urmau să contribuie şi ei la construcţia 

"societăţii socialiste multilateral dezvoltate" şi la întărirea 
cultului personalităţii. Organizaţia îşi desfăşura întreaga 
activitate sub conducerea PCR, iar sarcina îndrumării 
activităţii ei revenea Organizaţiei Pionierilor. A fost singura 
organizaţie de acest fel din ţările blocului socialist. În cartea 
"Educaţia comunistă, patriotică, revoluţionară a şoimilor 
patriei", volum editat de CNOP în 1985, sunt trasate 
sarcinile politico-educative pentru educatorii Şoimilor 
Patriei: cunoaşterea  

Elevii de până la 14 ani deţineau statutul de pionieri. 
Organizaţia Pionierilor - etapă obligatorie a copilăriei, 

pentru unii, şi trambulină în carieră, pentru alţii. La 
primirea în rândurile pionierilor, onoare ce revenea copiilor 
de clasa a II-a, care erau primiţi în rândurile viitoarei 
organizaţii de cei de clasa a IV-a, şcolarii depuneau 
angajamentul. Acesta suna astfel: "Eu, ...(numele şi 
prenumele), intrând în rândurile Organizaţiei Pionierilor, 
mă angajez să-mi iubesc patria, să învăţ bine, să fiu harnic 
şi disciplinat, să cinstesc cravata roşie cu tricolor." Aceasta 
era cea de-a doua etapă din viaţa unui copil, dar şi cea 
premergătoare intrării în UTC - Uniunea Tineretului 
Comunist, în formarea omului nou de tip socialist 
(comunist). 

"În general, pionieratul «se purta» până la vârsta de 
14 ani, după care tinerii deveneau UTC-işti. Şi pentru a intra 
în rândurile acestora, era nevoie de o selecţie bine gândită, 
care respecta anumite rigori. Părinţii trebuiau să fie 
muncitori, să nu fie de altă credinţă decât cea ortodoxă, să 
fie oameni simpli. UTC-iştii fruntaşi au devenit, ulterior, 
colaboratori şi informatori ai Securităţii.” În acea vreme, 
erau obligatorii minimum zece clase. Nu existau şcoli şi 
facultăţi particulare. Începând din perioada preşcolară şi 
continuând în ciclul primar, gimnazial şi liceal, toţi elevii 
erau obligaţi să poarte uniforma, iar fetele, cordeluţă cu 
fundiţe albe. Mai mult, în şcoli, copiii erau identificaţi prin 
numere matricole, care erau obligatoriu să fie afişate la 
vedere, pe uniformă sau haină. Elevii treceau printr-un 
control riguros înainte de a intra la ore. «Imperiul 
comunist» era separat de restul lumii prin ziduri morale 
foarte groase. Cel care trecea prin ele era condamnat să 
trăiască pe veci, departe de cei dragi.  
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Comunismul văzut prin ochii unui fost copil 
 Inelul de la cravata, lucrul care se pierdea cel mai uşor. Sau pe care ţi-l luau colegii mai "glumeţi". Şi ce urât statea 

cravata legata cu nod... 
 Cravata rosie de pionier. Poate ca era incomoda, dar era rau fara ea. Bananele cumparate de verzi si coapte pe 

sifonier. 
 Fuga la alimentara cand se auzea ca a bagat unt. 
 Tata işi facea abonament la ziarul "Sportul", dar nu putea decat impreuna cu abonamentul la "Scanteia".  
 La chioşcul de ingheţata gaseam ingheţata impachetata in ambalaj de unt. Ce buna era... 
 O duminica circulau maşinile cu numar impar si o duminica cele cu numar par. 
 Uleiul si zahărul se dadeau pe cartela. Era o raţie fixa pe luna. 
 La ţara, cand te duceai la magazin (adica la cooperativa) sa cumperi, de exemplu, cuie, trebuia sa cumperi si vopsea 

de lana, sau ce mai aveau nevandut pe acolo. La Bucureşti, in plus fata de ceea ce cumparai iti mai bagau conserve 
de peste sau creveţi. 

 Portretele tovaraşului (şi ale tovarasei) pe primele pagini ale tuturor manualelor şcolare. Ca era si bancul ca de-aia 
nu se tipareau reviste porno, ca trebuia sa ii puna pe ei la inceput. 

 La şcoala, la prima ora, cand intra tovaraşa invaţatoare in clasă, saream toţi in picioare si cântam imnul: "Trei culori 
cunosc pe lume / Amintind de-un brav popor ...". 

 "Matricola" de pe costumul scolar. Prinsa cu ata, cu capse, sau cum avea inspiratie mama fiecaruia. 
 Spectacolele de pe stadion pe 23 august. 
 "Toate panzele sus" si "Pistruiatul" cele mai tari seriale. Ce telenovele, ce sitcomuri ... Alea erau seriale ... 
 Programul TV 20-22. Adica de la 8 seara la 10 seara. Si doar un singur post de televiziune: TVR. Din alea 2 ore, o ora 

era despre ce a mai facut tovarasul. 
 Bauturile noastre: Ci-Co si Brifcor. Mai rar gaseam si Pepsi. Parca Pepsi ala de atunci era mai bun decat cel de acum. 

Chis Antonia, C.N. ,,Mihai Eminescu” Oradea, clasa aVII-a A 

GÂNDURI DE MĂRŢIŞOR 

Primăvară ... te aşteptăm cu speranţa unui nou început, te aşteptăm cu dorul de verdele crud, de parfumul insinuant 
al zambilelor şi de albul pur al primilor ghiocei. Oraşul prinde viaţă odată cu apariţia primelor mărţişoare, simbolul iernii 
ce în sfârşit a trecut şi a primăverii ce bate la uşă. 

E o revărsare de culori, de fantezie creatoare şi parcă pentru câteva zile, chiar existenţa noastră pare un mărţişor 
legat la pieptul destinului cu firul acela roşu – alb: viaţă şi lumină. 

Toate sunt parcă în aşteptare: pomii îşi doresc muguri plini din care să ţâşnească peste noapte flori albe şi roz şi 
violet, câmpurile îşi aşteaptă primele roade, iar sufletele noastre, primele raze calde şi blânde de soare. 

E bine, e frumos, în aer plutesc arome de primăvară, iar lumina se cerne mai strălucitoare. 
Speranţa ni se ridică spre cer asemeni unei Coloane a Infinitului şi ne aşeazăm gândul spre a medita mai profund la 

Masa Tăcerii. De undeva ne zâmbeşte o frumoasă Domnişoară Pogany şi peste tot şi toate pluteşte parcă, iar acest 
început de primăvară, forţa creatoare a unui zeu al pietrei şi al lemnului: Constantin Brâncuşi. 

Prof. Iova Ana- Maria 

MOARTE ALBĂ 

Verde-i bambusul 
Albă e fereastra, 
Verzi-s brazii toţi 
Albă e şi neaua. 
 
Albe-s şi memoriile ce acoperă cărarea 
Venind de nicăieri, cerându-mi apărarea. 
Vede, strigă, se-nspăimântă de vuietul naturii, 
Neavând scăpare, înfruntând strigoii. 

 
 
 
 

Culorile, încet încet dispar, 
Se deschid, din ce în ce mai mult, 
Până toate se unesc pentru a lupta ca unul. 
 
Asemănarea lor e nulă; tremurând 
Toţi cad la pământ. 
Mă simt vinovat… 
Vreau culorile să-mi pătrundă 
În adâncul inimii – să n-o ascundă, 
Din nou să am puterea 
Să văd cele nevăzute. 

Absolvent: 
Rusu Tiberiu 
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UN ÎNAINTAŞ AL TURISMULUI BIHOREAN 

IULIU CZARAN (1847 - 1906) 
 
Puţini sunt cei care ştiu că începuturile turismului în 

munţii ce ne sunt aşa de dragi sunt legate de numele lui 
Iuliu Czaran. De aceea, considerăm că este datoria noastră 
să amintim de acest mare apostol al turismului din Bihor.  

S-a născut in judeţul Arad, comuna Şepreuş, în anul 
1847. După terminarea facultăţii de drept, cu toate că nu 
simţea nici o atracţie către agricultură, la dorinţa tatălui 
său, a preluat conducerea moşiei din Şepreuş. În 1871, 
după moartea tatălui său, a arendat moşia şi a închiriat o 
vilă la Moneasa, unde s-a stabilit definitiv. 

Iarna stătea la Moneasa, în compania cărţilor, 
instrumentelor muzicale şi a câtorva prieteni, iar la sosirea 
primăverii îşi începea hoinăreala prin locurile dragi, prin 
Munţii Bihorului sau prin Codru Moma. 

În anul 1880 a vizitat peştera Meziad, unde a început 
cercetări sistematice, găsind etajul I, apoi etajul II şi, după 
câteva zile, a întocmit prima hartă a peşterii. 

Dându-şi seama că are nevoie de mai multe cunoştinţe 
topografice a făcut câteva excursii în străinătate, vizitând 
obiective turistice din Italia, Germania, Elveţia şi Austria, 
iar în anul 1892, la vârsta de 45 de ani, s-a înscris la 
facultatea din Banska-Bistrica, unde a urmat silvicultura şi 
mineritul, până în anul 1895, după care a revenit pe 
meleagurile natale. După întoarcere şi până la moartea sa 
(1906), toate veniturile moşiei le-a cheltuit pentru 
amenajarea peşterilor, potecilor, construirii de poduri, 
parapete, scări, locuri de privelişte şi puncte de orientare. 

În anul 1903 a editat o „Călăuză”, la tipografia lui Lazăr 
Suşman, din Beiuş. In această carte, în 260 de pagini, sunt 
descrise 33 de excursii şi vizitări de peşteri. Majoritatea 
potecilor sau galeriilor din peşteri au fost amenajate de 
Czaran, care a suportat cheltuielile lucrărilor. 

Numele lui rămâne de neuitat pentru turiştii din Bihor, 
deoarece mare parte din potecile marcate în prezent au 
fost deschise de el. Păcat că în descrierile făcute, Czaran 
nu s-a folosit de denumirile localnicilor şi în foarte multe 
cazuri a dat denumiri fanteziste, din mitologie sau 
denumiri biblice, care au produs multă bătaie de cap celor 
care au lucrat la refacerea marcajelor în perioada 1948–
1951. Astfel, Săritoarea Ieduţului el o numeşte Serenada, 
Săritoarea Bohodeiului este cascada Phaeton, Poiana 
Boleasa a denumit-o Câmpul Golgota etc. Cu toate acestea 
unele denumiri sunt folosite şi în prezent: Cascada 
Iadolina, Vălul Miresei, Moloh (la izvorul Someşului Cald). 
Prieten bun cu Iosif Vulcan, au făcut împreună excursii în 
Munţii Bihor, cum e aceea la cascada Moara Dracului, 
descrisă de Iosif Vulcan într-un articol ce a apărut în 
„Familia”. 

Spaţiul nu ne permite să ne ocupăm în mod amănunţit 
de străduinţele lui Czaran, dar am considerat că trebuia să 
îl amintim pe cel care şi-a închinat întreaga activitate şi 
avere explorării şi amenajării turistice a Munţilor Bihor.  

Cred c-a ajuns acolo „între stele”, fericit că n-a mai 
apucat să vadă „suferinţa” Apusenilor lui dragi, din zilele 

noastre. Recomandările ce urmează ar fi fost cu siguranţă 
de prisos în acele vremuri, când cei ce-şi puneau rucsacul 
pe spinare şi se încumetau să facă ceea ce-a făcut el, erau 
montaniarzi adevăraţi, OAMENI ADEVĂRAŢI! şi nu „homo 
turistiqus” ai zilelor noastre. Acestora din urmă li se 
adresează recomandările ce urmează şi sunt evident doar 
câteva dintre ele: 

Dragostea pentru natură sau entuziasmul că ne aflăm 
în mijlocul ei nu trebuie niciodată să degenereze; chiar 
dacă suntem în excursie, trebuie să ne păstrăm 
comportamentul civilizat, să fim veseli, bine dispuşi, fără 
să devenim supărător de gălăgioşi. Tranzistoarele să le 
lăsăm mai bine acasă şi să ascultăm trilurile păsărelelor, 
susurul pâraielor sau freamătul codrului. 

Să nu lăsăm în urma noastră „mostre” ale civilizaţiei, ce 
ne caracterizează pe unii dintre noi, cutii de conserve, 
sticle, pungi cu gunoaie, pentru că de aceleaşi locuri să se 
bucure şi cei care vin după noi, dar şi noi, reveniţi pe 
aceste meleaguri. 

Să respectăm potecile sau drumurile, altfel terenul se 
degradează, peisajul se urâţeşte, natura suferă! 

Florile sunt frumoase numai în mijlocul poienii sau pe 
colţurile stâncilor, să-ncercăm să ne bucurăm de ele, 
admirându-le acolo, în locurile care le sunt atât de dragi 
lor. Nu le rupeţi, e păcat; odată rupte îşi pierd parfumul şi 
se ofilesc repede. Întorşi din excursia de la munte, lumea 
să ne cunoască după rucsac şi după feţele arse de soare şi 
vânt, nu după crengile de brad care „împodobesc” maşina 
şi braţele pline de flori, unele chiar ocrotite! 

Chiar dacă suntem mai tineri sau mai antrenaţi să nu-l 
depăşim pe cel care conduce grupul, riscăm să trecem pe 
lângă cele mai frumoase obiective sau... chiar pe lângă 
drumul bun. Să-i ajutăm pe cei mai slabi ca noi. 

Să nu uităm că salutul este un prim semn al respectului 
faţă de cel întâlnit pe drum, dar şi faţă de propria noastră 
persoană, să-l adresăm aşadar din toată inima! 

Să ne gândim mereu la cuvintele pline de înţelepciune: 
„Nu lăsaţi nimic – nu luaţi nimic din natură, 

 pe unde treceţi!...” 
Ing. Virgil Petruţ 

Ultimele articole pe site-ul şcolii: 
• 24 Ianuarie 1859 – 24 Ianuarie 2010 

• Simularea competentelor digitale 

• „Împreună pentru o sănătate mai bună”  

• Manifestări dedicate celor 160 ani de la naşterea 

Luceafărului poeziei româneşti 

• Şedinţa Comitetului de părinţi pe şcoală 

• Violenţa în şcoli – Temă în cadrul Programului 

Naţional „Adolescenţă fără delincvenţă” 
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DRUMUL SPRE ZERO EMISII DE CO2 

Când vorbeşte cineva despre zero, sună neinteresant. Dar dacă o face Bill Gates, 
bancherii încep să pună mâna pe telefon. 

 
 

În luna februarie a acestui an, cel mai de success om de 
afaceri, totodată şi cel mai mare filantrop, preşedintele 
Micrsosoft, a făcut ceva deosebit de curajos: a anunţat că 
prioritatea sa principală este de acum înainte reducerea la 
zero a emisiilor de CO2. 

Poziţia lui Gates a fost dură: zero! Nu paşi mărunţi, nu 
progres treptat, nu diminuarea pagubelor actuale, ci 
simplu: zero! 

Pentru a explica modul său de abordare al acestei 
probleme, Gates a prezentat o formulă dupa cum 
urmează:  

CO2 = P x S x E x C 

• Populaţia = numărul total de locuitori ai planetei. 
• Serviciile = lucrurile care asigură prosperitatea, 

număr estimat ca fiind în creştere, pentru că încă mulţi 
oameni sunt la graniţa sărăciei. 

• Energia = cantitatea de energie necesară pentru a 
produce şi asigura bunuri şi servicii. 

• Carbon = emisiile generate pentru a produce 
energia care alimentează prosperitatea.  

Cei patru factori sunt esenţiali pentru definirea 
emisiilor. Pentru a putea tinde spre 0, este nevoie ca cel 
putin una dintre cele 4 mărimi indicate în formulă să scadă 
spre 0. Populaţia este în creştere, serviciile pe cap de 
locuitor se presupune că vor creşte, dacă sperăm să ne 
meargă din ce în ce mai bine.  

Pentru ca energia consumată să scadă, este nevoie de 
un miracol în acest domeniu. Gates marturiseşte că este 
implicat în câteva proiecte de producere a energiei 
“curate”, adică energie cu impact nul asupra naturii, dar 
este nevoie de mii de idei pentru a se putea naşte un 
miracol. El crede în acest miracol şi în capacitatea 
eminenţelor cenuşii de a dezvolta un asemenea proiect. 

Ceea ce a reuşit el în discursul său a fost să credibilizeze 
acest proiect, în ochii întregii audienţe. El reuşeşte să 
imprime ideea unei vieţi mai bune, în armonie cu natura şi 
nu a uneia plină de restricţii. 

Oare este formula lui Bill Gates perfectă? Este clima 
singurul element critic în ideea salvării planetei? Mai mult 
ca sigur, nu. Şi când spun asta mă refer la un alt factor 
cheie, biosfera, strâns legat de primul. Este important şi 
pentru că îngrijirea acestui aspect poate duce la realizarea 
proiectului inţial. Există aici o dependenţă, pe care trebuie 
neaparat să o includem în formul iniţială: 

CO2 = P x S x E x C ÷ N 
Este evident că distrugerea pădurilor, supraîncălzirea 

oceanelor, transformarea masivă a terenurilor în scopuri 
agricole, reduce mult posibilitatea naturală de absorbţie a 
CO2, aşa încât protejarea naturii, N, este o componentă 
esenţială a formulei. Pentru reuşită, este nevoie să 
îmbunătăţim calitatea sistemelor naturale cam cu aceeaşi 
rată cu care convertim economia globală spre energie 
curată. 

Un alt mare semn de intrebare este S, prosperitatea. Să 
începem cu energia E folosită pentru producerea acesteia. 
Ideile hollywoodiene despre prosperitate trebuie înlocuite. 
SUV`urile, FastFood-urile, PC-urile şi cam toate marile 
consumatoare de energii/resurse trebuie repuse în 
schemă, într-o alta abordare. Prosperitatea ar putea 
însemna, de mâine, o combinaţie reuşită între calitatea 
vieţii şi calitatea mediului înconjurător. Sugestia lui Bill 
Gates este de a reinventa într-un mod inteligent definiţia 
prosperităţii şi nu de a îmbunătăţi eficienţa acesteia. 

Problema emisiilor de noxe la automobile, de exemplu, 
nu constă în proiectarea unei maşini mai puţin dăunătoare 
mediului, ci în proiectarea unui oraş mai bun. Răspunsul la 
întrebarea supraconsumului nu este reciclarea dozelor şi 
peturilor ci regândirea relaţiei dintre consumator şi 
produs, aşa încât tot ceea ce folosim să fie proiectat cu 
zero pierderi - ori în ideea că va dura la infinit, ori în ideea 
ca va fi împărţit de toţi, sau ambele deodată. 

Ceea ce acum pare imposibil, de mâine poate să 
constituie fundaţia unui nou mod de viaţă în care va înflori 
un alt model de relaţionare a consumatorului faţă de 
lucrurile din jur. Oraşele sunt unelte de care avem nevoie 
la reinventarea prosperităţii. Putem construi oraşe cu 
impact zero şi trebuie să o facem. Orice răspuns la 
problemele climaterice trebuie să aibe de acum în vedere 
reinventarea viitorului. 

 
preluat de pe TED, tradus si adaptat 

Prof. Radu Németh 
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ACTIVITATE DE VOLUNTARIAT ÎN CADRUL ŞCOLII 

 Sala 47 – cabinet de desen tehnic – construcţii, cabinet reamenajat în septembrie-
noiembrie 2009 de elevii Silaghi Elisei Matei şi Torok Cristian din clasa a XII-a A, calificarea 
profesională: „Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii” sub îndrumarea prof. 
ing.  Gale Monica. Cei doi elevi au realizat toate lucrările de amenajare a sălii: lucrări de 
gletuire, zugrăveli, vopsitorii tâmplărie, montare elemente de protecţie din lemn pe 
pereţi, şlefuit şi lăcuit parchet, lucrările de instalaţii electrice – montare corpuri de 
iluminat, montat şine perdele, draperii. Să nu-i uităm pe colegii Burlea Lucian Ionuţ şi 
Teşedan Sorin care au dat şi ei o mână de ajutor timp de două zile. 

 
 

LUCRĂRILE DE REAMENAJARE A SĂLII 47 
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ZALĂU 2009 
OLIMPIADA ŞI CONCURSUL PE MESERII 

DOMENIUL: CONSTRUCŢII 
FAZA NAŢIONALĂ 

PREMIUL al II-lea SILAGHI ELISEI MATEI 
Clasa a XI-a ruta directă de calificare 

Calificarea: Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii 

 
CU EL NE MÂNDRIM! 

  

  

De asemenea, Elisei a participat alături de 
alţi olimpici bihoreni la o excursie 

organizată de Primăria Municipiului 
Oradea la Budapesta şi Viena. (decembrie, 

2009) 

 
Tot ca o recompensă pentru rezultatele 
deosebite obţinute, Elisei a participat 

alături de alţi 5 elevi ai şcolii la o excursie 
de o săptămână, organizată în Trento-

Italia, în cadrul proiectului „Omul şi 
piatra”. (mai, 2009) 

 
 

Cu prilejul zilei oraşului în 12 octombrie 2009, Primăria Municipiului 
Oradea a acordat elevului nostru premiant, Silaghi Elisei Matei, o 
„Diplomă de merit” pentru rezultatele deosebite obţinute, precizând că 
acestea reprezintă „o adevărată valoare pentru prezentul şi viitorul 
comunităţii orădene”. 

  
Elevul olimpic, Silaghi Elisei Matei, a fost preamiat în decembrie 2009 cu 
diploma „Premiul de excelenţă Rotary 2009” şi o sumă în valoare de 1000 
RON pentru rezultate foarte bune la învăţătură, în cadrul unei acţiuni 
organizate de Asociaţia Rotary Club Oradea, în preajma Crăciunului 2009. 
Mulţumim, pe această cale, domnului inginer Bârsan Ioan care răspunde 
din partea asociaţiei Rotary Club Oradea de şcoala noastră, precum şi 
celorlalţi membri ai asociaţiei. 

 
 
 
 

CONSILIUL CONSULTATIV AL ELEVILOR : 
 

 Elevi 
• Fiţiu Ovidiu - preşedinte, Cls. a X-a A 
• Cârciumaru Georgiana - vicepreşedinte Cls. a XII-a A,  
• Nagy Tiberiu Cls. a X A, Carţiş Mihai Cls. a X B, evenimente sportive 
• Boldan Raluca X A, Kallos Patricia XI B, ev.mondene 
• Bochiş Răzvan X B, Scorţe Adrian X B, Harabagiu Gheorghiţă XIII 

BSam, Activităţi extraşcolare 

Profesori coordonatori: 
• Ing. Aurora Tabacu - director adjunct 
• Prof. Iova Anamaria – consilier educativ  
 

  WEBPAGE: 
• www.cobra.rdsor.ro 

• www.stiu.info 
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