
 
 

 

Febra 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIN CUPRINS:  

 Anul Caragiale 
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 Rolul stării de flow 
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  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. 

Nr. 12 – Martie 2012   Revistă de cultură şi divertisment editată de Consiliul Elevilor 
Colegiului Tehnic “Constantin Brâncuşi ” - Oradea 

MOTO : 
«CREEAZĂ CA UN ZEU ! 

PORUNCEŞTE CA UN REGE ! 
MUNCEŞTE CA UN ROB !» 

C. BRÂNCUŞI 
 



 

FII ASERTIV! – COMUNICĂ FĂRĂ SĂ FII AGRESIV 

Trăim într-o lume în care se simte o rivalitate 
acută, în care drepturile sunt susţinute cu orice preţ, 
chiar acela al rănirii altor persoane din jurul nostru; se 
foloseşte un limbaj agresiv, jignitor, acuzator. Cred că 
trebuie să învăţăm să comunicăm eficient şi să ne 
comportăm în aşa fel încât drepturile noastre să ni le 
susţinem fără a ataca persoana sau persoanele cu care 
comunicăm. Actualmente în literatura de specialitate 
pentru desemnarea unei comunicări eficiente şi, 
respectiv, a conduitelor optime, se întîlnesc tot mai des: 
comunicare asertivă şi comportament asertiv. Dar ce 
înseamnă de facto asertivitatea? 

Comportamentul asertiv se caracterizează prin 
faptul că în comunicare nu se încalcă nici drepturile 
personale, nici ale celorlalţi, subiectul exprimîndu-şi 
necesităţile, dorinţele, sentimentele şi preferinţele într-
un mod deschis şi onest. Comportamentul asertiv 
demonstrează respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi, 
promovează autodezvăluirea, autocontrolul şi aprecierea 
pozitivă a valorii de sine. 

Asertivitatea este cea mai eficace modalitate de 
soluţionare a problemelor interpersoanle. Comunicarea 
directă, deschisă şi onestă permite recepţionarea 
mesajelor fără distorsiuni, ceea ce menţine relaţiile cu 
ceilalţi. Într-o comunicare asertivă tensiunea, critica, 
conflictul etc. sunt constructive. Lange şi Jacubowski 
(1976) susţineau că "asertivitatea implică apărarea 
drepturilor personale şi exprimarea gîndurilor, 
sentimentelor şi convingerilor în mod direct, onest şi 
adecvat, fără a viola drepturile altei persoane". 

 
Componentele asertivităţii 

După Lazarus, asertivitatea comportă patru 
elemente: 

1. refuzul cererilor; 
2. solicitarea favorurilor şi formulare de cereri; 
3. exprimarea sentimentelor pozitive şi negative; 
4. iniţiere, continuare şi încheiere a unei 

conversaţii generale. 
Acestea alcătuind componenta cognitivă care 

implică un anumit mod de gîndire. Componenta 
comportamentală a asertivităţii include o serie de 
elemente non-verbale, cum ar fi: 

Contactul vizual: o persoană asertivă îşi priveşte 
interlocutorul drept în ochi. Lipsa contactului vizual 
poate transmite mesaje nedorite, de tipul: "eu nu sunt 
convins de ceea ce spun" sau "îmi este foarte frică". 

Tonul vocii: chiar şi cel mai asertiv mesaj îşi va 
pierde din semnificaţie dacă va fi exprimat cu o voce 
şoptită (aceasta va da impresia de nesiguranţă) sau prea 
tare, fapt care ar putea activa comportamentul agresiv al 
interlocutorului. 

Postura: poziţia corpului unei persoane asertive 
diferă de la situaţie la situaţie. Totuşi, se apreciază că, în 
majoritatea cazurilor, subiectul trebuie să stea drept: nici 
prea rigid, pentru că aceasta exprimă o stare de 
încordare, nici prea relaxat, pentru că ceilalţi ar putea 
interpreta o astfel de poziţie ca fiind lipsită de respect. 

Mimica: pentru ca mesajul să aibă caracter 
asertiv, mimica trebuie să fie adecvată şi congruentă cu 
conţinutul mesajului. Astfel, de exemplu, dacă cineva 
zîmbeşte atunci cînd afirmă că ceva îl supără, oferă 
interlocutorului o informaţie ambiguă, care alterează 
sensul comunicării. 

Momentul administrării mesajului: cel mai 
eficient mesaj asertiv îşi pierde semnificaţia dacă este 
administrat într-un moment nepotrivit. D exemplu, nici 
un şef nu va răspunde favorabil la o cerere de mărire a 
salariului, oricît de bine formulată este această, dacă 
angajatul îl abordează atunci cînd se pregăteşte să se 
prezinte în faţa unei comisii de control a firmei. 

Conţinutul: chiar dacă toate celelalte condiţii sunt 
respectate, mesajul nu-şi atinge scopul dacă este prea 
agresiv, cu intenţia de a-l blama pe celălalt sau, 
dimpotrivă, exprimat prea timid şi într-un mod pasiv. 
Conţinutul unui mesaj asertiv trebuie să fie precis, 
descriptiv şi direct. 

Este necesar să se menţioneze faptul că stilul de 
viaţă cultivă deseori norme de comportament 
contradictorii. Exemple de nepotrivire între 
comportamentul "recomandat" şi "încurajat" pot fi 
întîlnite destul de frecvent. Deşi se consideră unanim 
acceptat că drepturile altei persoane trebuie respectate, 
deseori observăm că părinţii, profesorii şi biserica prin 
acţiunile sale, contrazic acest principiu. Respectul, bunele 
maniere, tactica, modestia, de regulă, sunt apreciate, 
lăudate, dar în acelaş timp, cu scopul "de a reuşi" se 
permite şi se încurajează agresivitatea, nepoliteţea faţă 
de alţii 

 
Principii de dezvoltare a comunicării asertive 

 spune nu atunci când este încalcat un drept sau o 
valoare personală ! 

 motivează-ţi afirmatia fără să te justifici - nu te scuza! 

 exprimă-ţi opiniile personale specific şi evită 
formulările generale! 

 accepta oferte şi complimente! 

 fii direct! 

 cere feed-back-pentru prevenirea greşelilor de 
interpretare! 

 schimbă discuţia sau evită persoana atunci când nu 
poţi comunica asertiv! 

 fă referiri la comportamentul neadecvat al unei 
persoane cu o remarcă pozitivă! 

 focalizează-te pe comportament şi nu pe persoană 
atunci când vrei sa faci o remarcă! 

 Scoate în evidenţă consecintele negative ale 
comportamentului său asupra ta! 

 precizează comportamentul dorit, oferă alternative 
comportamentului pe care doresti să îl schimbi ! 

 analizează costurile si beneficiile comportamentului 
 

prof. psiholog Nelu Tămaş 

  



 

CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 
 

Sărbătorim în acest an 46 de ani de la înfiinţarea 
liceului şi 40 de ani  de la prima generaţie de absolvenţi, 
deoarece liceul industrial avea o durată de 5 ani. 

În toată această perioadă, liceul a suferit multe 
transformări, crescând an de an, atât ca număr de clase, 
număr de elevi dar şi profesori. Funcţionând la început doar 
cu 2 clase de construcţii şi instalaţii, liceul a abordat în timp 
noi profiluri de: arhitectură, drumuri, filologie, informatică, 
mecanică, electrotehnică, automatizări şi calculatoare, 

ajungând azi să avem şi producţie media.  
Azi avem 37 de clase cu 1100 de elevi şi un colectiv de 

80 de cadre didactice. 
Formele de şcolarizare au fost diverse: începând cu 

liceu zi, liceu seral, liceu cu frecvenţă redusă, şcoală 
profesională, şcoala de ucenici, şcoala de arte şi meserii, 
şcoala postliceală şi şcoala de maiştri. 

Graţie acestor forme diverse, în 2002 am obţinut 
denumirea de COLEGIUL TEHNIC, cu care ne mândrim şi care 
ne obligă în acelaşi timp. 

Beneficiind de un corp profesoral deosebit, 
absolvenţii acestei şcoli au adus prestanţă şi renume pe plan 
local şi naţional. Ne mândrim când întâlnim foştii elevi, azi, 
personalităţi marcante care ne fac cinste, fie ca patroni ai 
unor firme sau directori, fie ca profesori, ingineri, maiştri sau 
tehnicieni. 

Ne mândrim şi cu atâtea generaţii de 
muncitori calificaţi în construcţii care, cu efortul şi 
priceperea lor, au făcut ca oraşul nostru să arate mai 
bine, sau au plecat în străinătate să ridice construcţii 
reprezentative. 
Ne bucurăm de prezenţa d-voastră în aceste zile 
aniversare, vă rugăm să nu uitaţi niciodată 
şcoala care v-a format ca oameni, care v-a marcat 

cei mai frumoşi ani ai adolescenţei şi să aveţi 
ca deviză următoarele cuvinte: 

„Nu este de ajuns să te gândeşti la lucruri 
frumoase sau să vorbeşti despre ele, ci trebuie să le 
trăieşti din plin”. 
 

Director, inginer Tabacu Aurora. 
 
 
 

ACCENTE DE PRIMĂVARĂ 
 

Cu primele semne ale primăverii au venit şi 
schimbari de look în şcoala noastră. Astfel, faţada a 
fost primenită cu arbuşti şi tufe de flori iar pe 
coridoarele şcolii au apărut plante ornamentale şi o 
plasmă pe care rulează în buclă activităţile desfăşurate 
recent. Artizanii acestor "operaţii estetice" sunt 
doamnele directoare Tabacu Aurora şi Iova Anamaria, 
prof. Monica Gale, bibliotecara Florica Roibu şi tot 
personalul şi elevii care au ajutat. 

 
 
 

 
 

  



 

GENERAŢIA DE AUR 

material alcătuit de prof. dir. adj. Iova Anamaria 

Este zvon de clopoţei... brânduşe, ghiocei... vine în sfârşit primăvara! 

Odată cu primele raze de soare, ce încălzesc pământul, cu primul freamăt de bucurie, când natura renaşte, şcoala 

noastră prinde din nou viaţă. 

Absolvenţii primei promoţii a liceului nostru, „generaţia de aur” anii 1971 – 1972 vin cu lumină în suflet, cu o lacrimă 

de nostalgie în colţul ochilor, să revadă lăcaşul de cultură în care dascăli de renume le-au îndrumat paşii spre o carieră 

strălucită. Cu aceştia, noi, generaţiile actuale ne mândrim: 

1. Selejan Ionel EPISCOP COVASNA - HARGITA 

2. Crișan Petru PATRON FIRMA CONSTRUCȚII 

3. Pantea Florian CONSILIER - PATRON FIRMA DE CONSTRUCȚII 

4. Husăsan Ioan OFIȚER - COLONEL POLIȚIA ORADEA 

5. Tor Gavril DIRECTOR GENERAL S.C TURISM FELIX 

6. Marian Gheorghe ACADEMIA MILITARĂ  

7. Pertica Ioan OFIȚER - COMANDANT ADJ. POLIȚIA MARGHITA 

8. Voinea Mircea NOTAR PUBLIC 

9. Husăsan Gheorghe DIRECTOR - INSPECȚIA DE STAT IN CONSTRUCȚII 

10. Guleș Gheorghe OFIȚER - COLONEL POLIȚIA ALEJD 

11. Maghiar Ioan OFIȚER - COLONEL POLIȚIA ORADEA 

12. Pătcaș Leontin CONSILIER - ȘEF SERVICIU DRUMURI PUBLICE PRIN ORADEA 

13. Jurcuț Dumintru PATRON FIRMA INSTALAȚII 

14. Balazs Zoltan PATRON FIRMA CONSTRUCȚII 

15. Tripe Gheorghe OFIȚER  

16. Meșter Petru PATRON FIRMĂ INSTALAȚII 

17. Costea Ioan DIRECTOR TEHNIC CONSTRUCT MOD 

18. Costea Marius DIRECTOR INSTITUTUL PROIECT BIHOR 

19. Bibarț Grigore OFIȚER - COLONEL POLIȚIE 

20. Taut Cornel  PATRON FIRMĂ INSTALAȚII - IZOLAȚII  

21. Buibaș Teodor DIRECTOR FIRMĂ INSTALAȚII ARAD 

22. Varadi Ioan - Victor DIRECTOR ELECTROMONTAJ - PATRON FIRMĂ 

23. Derban Lenuța(Filip) DIRECTOR TEHNIC CIAC - ORADEA 

24. Boroș Viorel DIRECTOR ELECTROMONTAJ - BUCUREȘTI 

25. Flițea Ioan PATRON FIRMA CONSTRUCȚII ȘI INST. ELECTR. 

26. Stoica Dumitru DIRECTOR ADMINISTRATOR ACADEMIA DE INFORMAȚII BUCUREȘTI 

27. Lucaciu Ioan OFIȚER MARINĂ COMERCIALĂ 

28. Caraman Ioan DIRECTOR EC. ACADEMIA DE ȘTIINȚE ECON. BUCUREȘTI 

29. Bărbulescu Costica OFIȚER MARINĂ COMANDANT NAVA COMERC. 

30. Berinde Dumitru PATRON FIRMA CONSTRUCȚII 

31. Morar Mircea DIRECTOR TEHNIC "ROMBAT" - BISTRIȚA 

32. Bocșe Eugen PATRON FIRMA CONSTRUCȚII ȘI PROIECTARE 



 

33. Ciursas Radu DIRECTOR IVESTIȚII COMPANIA DE APĂ 

34. Varo Tiberiu DIRECTOR FIRMĂ IZOLALAȚII CONDUCTE 

35. Grada Mihai DIRECTOR DRUMURI TIMIȘOARA 

36. Pițurca DIRECTOR DRUMURI NAȚIONALE - BIHOR 

37. Vidican Teodor DIRECTOR "ELECTROMETAL" - ORADEA 

38. Mihuț Domițian DIRECTOR TEHNIC "TERMO Confort" BRAȘOV 

39. Macavei Marius DIRECTOR  SG APE BIHOR 

40. Tesari Zoltan PATRON RDS-RCS - ROMĂNIA - UNGARIA - SLOVACIA 

41. Avramuț Emil OFIȚER COLONEL I.S.U. BIHOR 

42. Lazar Traian DIRECTOR TEHNIC S.C. TURISM FELIX 

43. Chiriac Sorin JUDECĂTOR - JUDECĂTORIA ORADEA 

44. Fechete Dan PATRON FIRMĂ CONSTRUCȚII 

45. Dan Ioan DIRECTOR TEHNIC "R.E.R." - ORADEA 

46. Huza Otilia(Groza) PROFESOR UNIVERSITAR CONSTRUCȚII 

47. Lepădațu Dan ARHITECT PROFESOR UNIVERSITATEA ARHITECTURA 

48. Leș Erica(Mang) PROFESOR UNIVERSITAR INFORMATICĂ 

49. Trifa Florin PROFESOR UNIVERSITAR CONSTRUCȚII 

50. Popovici Teodor DIRECTOR TEHNIC "SELINA" - ORADEA 

51. Platona Viorel - Ionel DIRECTOR BALASTIERĂ - EPISCOPIA 

52. Sava Florin PATRON DE FIRMĂ - GAZE 

53. Bot Ana  PATRON FIRMĂ CONSTRUCȚII 

54. Boros Orban - Mihaly MANEGER MARKETING COOP."PRESTAREA" ORADEA 

55. Luncan Viorel ȘEF SERVICIU PERSONAL C.E.T. 

56. Sălăjan Petru PRIMAR GIRIȘUL DE CRIȘ 

57. Suciu Ionel PATRON FIRMĂ INSTALAȚII ROMANO-GERMAN - BUCUREȘTI 

 

 
 
  



 

“UN ABSOLVENT… OM DE RENUME” 

IERARHUL ÎPS IOAN SELEJAN, OMUL POTRIVIT ŞI BINECUVÂNTAT DE DUMNEZEU 
 

„A fost, socotesc, o binecuvântare de la Dumnezeu înfiinţarea acestei noi episcopii, atât de necesare pentru acea parte a 
Transilvaniei dar, în  acelaşi timp, Sfântul Sinod a ales, cred eu, omul potrivit pentru a ocupa acest nou scaun episcopal, în 

persoana P.S. Ioan Selejan.” 
I.P.S. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului) 

 
 

Repere biografice 
Înaltpreasfinţitul Ioan Selejan, Arhiepiscopul 

Covasnei si Harghitei, s-a născut la data de 14 noiembrie 
1951, în localitatea Pietrani, judetul Bihor, ca al patrulea 
copil al părinţilor săi, Ioan şi Ilca. Şcoala primară şi 
gimnaziul le-a urmat în satul natal Pietrani, judetul Bihor. 
A absolvit Liceul „Constantin Brâncusi” din Oradea, 
promotia 1971 şi Facultatea de Instalaţii şi Automatizari 
din Bucuresti, promoţia 1976. În anul 1980, a intrat ca 
vieţuitor la Manastirea Lainici, judetul Gorj. În anul 1986, 
a absolvit Seminarul Teologic din Craiova, iar în anul 
1990, Institutul Teologic de grad universitar din Sibiu. La 
6 august 1990, a fost hirotonit ierodiacon la Mănăstirea 
Lainici, iar la 15 august 1990, a fost hirotonit ieromonah. 
Între anii 1990-1994, a fost rânduit stareţ al Mănăstirii 
Lainici de ÎPS Nestor Vornicescu, încredintându-i-se 
păstorirea sufletească a fraţilor si călugărilor din 
mănăstire. În perioada 1980-1994, a restaurat mai multe 
biserici si mănăstiri (Tismana, Polovraci, Bucovat, Lainici, 
Crasna), iar cât a fost stareţ la Mănăstirea Lainici, a zidit o 
nouă biserică, monumentală, în incinta mănastirii, şi un 
corp de chilii. În perioada studiilor la Ierusalim a 
coordonat pictarea unei parţi a bisericii şi a amenajat o 
bibliotecă, care a fost şi ea pictată. În perioada 1991-
1994, a urmat în paralel două studii de doctorat la 
Institutul Biblic din Ierusalim, unul în Studii Biblice şi altul 
în Egiptologie şi Orientalistică. În anul 1994, a fost 
hirotesit Arhimandrit şi numit Superior al Aşezămintelor 
Româneşti de la Ierusalim, de unde a fost chemat în ţară 
pentru ocuparea funcţiei de episcop. 

La 12 iulie 1994, Colegiul Electoral Bisericesc a 
ales ca întâistătător al nou înfiinţatei Episcopii, cu sediul 
la Miercurea-Ciuc, pe P.C.Arhimandrit Ioan Selejan, 
Superiorul Aşezămintelor Româneşti de la Ierusalim şi 
Iordan. Duminică, 23 august 2009, a urmat actul solemn 
şi demn, acela al ridicării la rangul de Arhiepiscop al 
Preasfinţitului Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei după 
săvârşirea Sfintei Liturghii de către PF Daniel, Patriarhul 
României şi 14 membrii ai Sfântului Sinod. 

Î.P.S Parinte Antonie Plămădeală, Mitropolit al 
Ardealului, în cuvântul adresat Colegiului electoral, a 
vorbit despre „Un om plin de vigoare, înzestrat cu 
experienţă în lucrarea cu oamenii în întemeierea şi 
consolidarea unei instituţii căreia îi revin sarcini uriaşe”. 

Bucuria instalării noului ierarh a adunat mii de 
credincioşi; multi dintre ei erau îmbrăcaţi în frumoase 
costume naţionale româneşti şi purtau prapori şi cruci, 
simboluri ale puterii dumnezeieşti. Bucuria şi dragostea 
oamenilor a rămas aceeaşi şi astăzi, neştirbită de vreme. 
După cei cincisprezece ani de bogată păstorire, după ce a 
străbătut de multe ori întreaga eparhie, Ierarhul este 
primit cu aceeaşi mare iubire de păstoriţii săi, este 
aşteptat de fiecare dată, în orice loc ar merge, cu acelaşi 
freamăt de nerăbdare şi încredere. Toţi ştiu că Parintele 
Ioan Episcopul este rugătorul şi mijlocitorul lor către cele 
cereşti, dar şi către cele pământeşti. Ei nu au uitat 
primele sale cuvinte adresate celor prezenti la 
Miercurea-Ciuc, în binecuvântată zi de 25 septembrie 
1994, pe care le-au primit ca o promisiune şi ca o 
binecuvântare. Erau  primele vorbe rostite ca Ierarh 
înscaunat şi ca mare iubitor de sfinţi- versurile Sfântului 
Ioan Iacob Hozevitul: „Fii pribegi ai ţării mele,/ Rătăciţi 
printre străini,/ Nu uitaţi menirea voastră/ De creştini şi 
de români!”. 

Text cules de prof. Indrecan Simona 

  



 

2012 – ANUL CARAGIALE 

 
Anul 2012 are o importanţă deosebită pentru 

cultura românească în general şi pentru teatrul românesc 
în particular, fiind desemnat Anul Caragiale, datorită 
dublei semnificaţii. În 30 ianuarie s-au împlinit 160 de ani 
de la naşterea lui I.L. Caragiale, figură emblematică 
pentru cultura românească şi unul dintre cei mai 
importanţi scriitori şi dramaturgi români. În 9 iunie se vor 
împlini 100 de ani de la moartea marelui dramaturg 
român, de al cărui nume se leagă comediile româneşti ce 
nu şi-au pierdut din actualitate, nici măcar la peste un 
secol de la apariţia lor. 

Ion Luca Caragiale (n. 30 ianuarie1852, în 
localitatea Haimanale din județul Prahova, astăzi 
localitatea I. L. Caragiale din județul Dâmbovița – d. 9 
iunie 1912 Berlin) descendent al unei familii de actori, a 
fost un excelent dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, 
scriitor, comentator politic și ziarist. 

Datorită prodigioasei sale activităţi literare este 
considerat pe bună dreptate unul dintre cei mai 
importanți scriitori români. A fost ales membru post-
mortem al Academiei Române. 

I. L. Caragiale este un autor fundamental al 
literaturii române, singurul junimist cu o operă realistă şi 
cel mai ancorat în realităţile social – istorice şi politice ale 
vremii sale. Considerat un "Moliere al românilor", adică 
un moralist şi un caracterolog, I. L. Caragiale oferă o 
imagine realistă a societăţii româneşti a vremii lui. 

În creaţiile sale, se remarcă cu precădere umorul 
atât din situaţiile în care îşi angrenează personajele, cât şi 
din numele acestora, relevante pentru trăsătura de 
caracter dominantă a fiecăruia. 

Limbajul personajelor este dominat de plasticitate 
şi reprezintă un element important în caracterizarea 
personajelor. În opera sa, Caragiale şi-a ales personaje 
din toate mediile sociale, de la politicieni la oameni din 
justiţie, din mica burghezie, presă, învăţământ, 
funcţionari publici, oameni bogaţi, reprezentanţi ai lumii 
mondene, dar şi parveniţi. 

Ca un pictor desăvârşit, el reuşeşte să redea 
pitorescul Bucureştiului şi al provinciei de sfârşit de secol 
XIX şi început de secol XX, plimbându-ne prin saloanele 
vremii, berării sau prin agitaţia străzii. 

Comicul, tragismul şi fantasticul definesc esenţa 
operei caragialiene şi trasează, din punct de vedere al 
problematicii, viziunii, stilului şi tipologiei acestei opere, 
limitele teatrului românesc. 

“Noi care am avut norocul sã-l vedem si sã-l auzim 
vom rãmâne toatã viata stãpâniţi de senzaţia cã prin 
moartea lui Caragiale s-a deschis o prãpastie , s-a fãcut 
un gol în naturã , ca o perturbaţie cosmicã . Cu cât va 
trece vremea va creste tot mai mult silueta si vom 
rãmâne vrãjiti de farmecul celui mai luminat creier 
românesc . (…) Se vor crea legende si personalitatea lui 
va lua proportii mitice . Generaţiile viitoare nici nu vor 
putea întelege dacã din strãlucirea unei minti s-au 
întruchipat vreodatã astfel de raze orbitoare .” (Octavian 
Goga) 

I. L. Caragiale este şi va rămâne tot timpul în 
inimile noastre ca cel mai mare dramaturg al nostru. 

"Caragiale n-a murit. Caragiale nu poate sa 
moară... Ostenit de atâta zbucium, doarme cu faţa în 
sus... încet, să nu-l deşteptăm... desprins din unda divină, 
oprit o clipă între noi, geniu reversibil, se întoarce în 
splendorile misterelor de unde ne vor veni geniile..." 

(1912, Barbu Stefanescu Delavrancea, la moartea lui 
Caragiale) 

 
 

Prof. Bica Cornelia 
 
 
 

  



 

UCENICII FRANCEZI ÎN ŞCOALA NOASTRĂ 

În cel de-al patrulea an de parteneriat pe care C.T. « C-tin Brâncuşi » îl are cu asociaţia franceză « Les Compagnons 
du Devoir », liceul nostru a fost gazda unor tineri ucenici din Bordeaux, însoţiţi de profesorii lor. 

Anul acesta şcolar, cei 10 ucenici francezi au venit pentru a efectua un stagiu de practică pe un şantier din Oradea. 
Vizita lor a durat din 1 pâna în 19 noiembrie, timp în care au avut un program cu diverse activităţi. 

In prima săptămână, după ce le-a fost prezentată şcoala, au vizitat oraşul, unde au putut admira şi recunoaşte 
frumuseţea clădirilor în stilul Art Nouveau. Aceştia au fost impresionaţi de frumuseţea bisericilor orădene, cum ar fi: 
Biserica cu Lună sau impresionanta Catedrală Barocă care se află in vecinătatea Muzeului Ţării Crişurilor. Rămânând în zona 
spiritualităţii, ei s-au familiarizat şi cu lumea monahală, vizitând mănăstirea Sfintei Cruci. 

Tot în prima săptămână, ei au avut ocazia să cunoască mai bine sistemul de învăţământ românesc. Aceştia au venit 
de dimineaţă la şcoală pentru « primele » lecţii de limba română, predate de prof. Drăgian Ana. Dorind să vadă 
îndeaproape cum se lucreaza pe partea tehnică în şcoala noastră, ei au participat alături de elevii noştri la un curs de desen 
tehnic predat de prof. Gale Monica. 

Ucenicii francezi, au dorit să ne lase şi o amintire, aşa că au făcut două mese de ping-pong în curtea liceului. 
A urmat o activitate sportivă, un meci de fotbal între elevii şcolii noastre şi cei francezi, activitate organizată de prof. 

Kristo Tunde. 
După această activitate solicitantă, elevii francezi au vizitat Băile Termale din Felix, unde au putut să se bucure de o 

baie în apa termală, pe o vreme care a fost şi foarte călduroasă. 
Incepând cu a doua săptămână, elevii au început stagiul de practică pe şantier. 
In această săptămână, graţie organizatorilor, d-na directoare Tabacu Aurora, d-na director adjunct Iova Ana Maria, 

d-na director educativ Indrecan Simona, francezilor le-a fost organizată o “Seară românească”, în sala festivă a liceului 
nostru. 

Tinerii au fost încântaţi să vadă dansul a câtorva perechi de dansatori ai şcolii noastre, îmbrăcaţi în costume 
populare specifice zonei. Aceştia au fost coordonaţi de d-na bibliotecară Roibu Florica. Obiectele tradiţionale româneşti au 
fost pregătite şi puse la dispoziţie de către d-nele prof.Gale Monica şi Avrămuţ Florica. Momentele muzicale au fost 
susţinute de asemenea de elevi ai şcolii noastre. 

Surpriza serii a fost un tort având forma hărţii Franţei, pentru care îi mulţumin d-nei prof. Rusu Georgeta. 
Din dorinţa de a le mai arăta oaspeţilor din frumuseţile ţării noastre, am organizat şi o vizită la Peştera Urşilor, unde 

tinerii au putut admira frumuseţea munţilor noştri. 
In a treia şi ultima săptămână, elevii au continuat munca pe şantier, de dimineaţa, iar după-masă, au vizitat o fabrică 

importantă: cea de b.c.a, fabrica Simcor. Vizitarea acestei fabrici le-a permis francezilor accesul la noile tehnologii 
româneşti în domeniu. 

Inainte de ziua plecării, în 18 noiembrie, ei au participat la Balul Bobocilor al liceului nostru, de a cărui organizare s-
au ocupat d-nele prof. Kristo Tunde şi Pusta Dana. 

Ca semn al aprecierii noastre, elevii francezi au primit suveniruri, pentru a nu uita de vizita făcută la liceul nostru. 
Astfel le-am urat cu toţii , «Bon retour!», până la următoarea reîntâlnire! 
 
 

 
 

“Cele cinci porunci ale vieţii“ 
 (valabile la servicu )  

 
 

1. Să nu gandesti 

2. Dacă gândeşti, să nu spui 

3. Dacă spui , să nu scrii 

4. Dacă scrii, să nu semnezi 

5. Dacă semnezi,  să nu te miri! 

 
 

  



 

O CARTE PENTRU FIECARE 

,,Cartea, fereastra deschisă spre lumea imaginară” 
 
Proiectul “O CARTE PENTRU FIECARE”  derulat în şcoala noastră  pe parcursul anului 

şcolar 2010 – 2011 a avut drept scop îmbogăţirea fondului  de carte deţinut de şcolile din 
mediul rural. Ne-am gândit la un univers nou, pe care aceşti copii nu-l pot cunoaşte şi în care 
nu pot pătrunde decât prin intermediul cărţilor. Cartea dăruită de fiecare dintre noi poate 
deschide noi orizonturi în mintea şi sufletul unui copil. Elevii şi cadrele didactice au dăruit din 
suflet multe cărţi sprijinind această acţiune şi dorindu-şi totodată ca şi alţi copii să poată 
cunoaşte tainele ce se ascund în filele cărţilor. 

Prin această acţiune am dorit ca generaţia tânără să deprindă un comportament 
social pozitiv şi să dobândească un bagaj de cunoştinţe de cultură generală adecvat 
cerinţelor vremurilor pe care le trăim, deoarece numai cartea ne poate ajuta să înţelegem şi să pătrundem în tainele lumii, 
a universului. Cartea ne face să fim mai buni, ne ajută să trecem mai uşor peste greutăţile vieţii, este uneori ceva mai mult 
decât un profesor, cu ajutorul ei putem să descoperim lucruri noi. Cartea, aşa cum spunea marele nostru scriitor Mihail 
Sadoveanu “ne face să trăim în afară de minciună, nedreptate şi prejudecăţi”. 

Bibliotecară: Roibu Florica 

ROLUL STĂRII DE “FLOW” ÎN INFLUENŢAREA PERFORMANŢEI SPORTIVE 

„Ţi s-a întâmplat vreodată să îţi faci rutina favorită sau activitatea sportivă şi să descoperi că ai atât de mult control 
asupra mişcărilor tale încât orice pare posibil” (Mihaly Csikszentmihalyi ) 

 
Este o stare a constiinţei, unde omul devine total absorbit de ceea ce face, excluzând gândurile şi emoţiile, reprezintă 

concentrarea şi plăcerea.  
Acest flow e mult mai mult decât o simplă concentrare, e o experienţă armonioasă în care mintea si corpul lucrează 

împreună fără a depune efort, lăsând persoana să simtă acel ceva special ce tocmai s-a întâmplat. 
Este o stare în care putem să accesăm resurse de nivel diferit, o stare în care limitele şi fricile obişnuite nu mai au efect, 

blocajele dispar şi reuşim să ne exprimăm la maxim, ştiind că putem să avem încredere absolut în tot ceea ce facem. Dar 
este şi foarte dificil ca corpul să performeze la nivel înalt atunci când mintea nu este concentrată, adică, când eşti prea 
concentrat pe rezultat, cu uşurinţă poţi pierde experienţa. Dacă eşti atât de preocupat de victorie, de perfecţionism poate 
deveni un eveniment stresant. 

Cum să obținem starea de flow? 
Următorul exerciţiu te va ajuta să înţelegi starea de flow. Ia o bucată de hârtie şi scrie răspunsul tău la următoarele 

situaţii: 
Gândeşte-te la o situaţie în care erai implicat în ceea ce făceai – o situaţie în care te-ai simţit puternic şi pozitiv, nu erai 

îngrijorat de propria persoană sau eşec. Descrie situaţia cât poţi de detaliat: când şi unde a apărut, cu cine erai, ce s-a 
întâmplat şi cum a început experienţa. Aşa cum îţi aduci aminte de experienţa, foloseşte cât mai multe sensuri, câte îţi 
aminteşti despre cursă sau meci. Scrie-ţi gândurile, simţirile şi impresiile, incluzând felul cum te-ai simţit după terminarea 
cursei. 

Poate ai experienţiat acest gen de implicare într-o activitate de mai multe ori sau o singură dată. Experienţa ta poate 
apărea la servici, la sport sau în timp ce te distrai cu prietenii. Unii oameni ating starea de flow des, alţii rar sau niciodată. 

În cazul sportivilor astfel putem obține starea de flow: 

 Sportivii sunt mai aproape de a experienția FLOW-ul atunci când sesizează că dificultatea competiției este apropiată de 
nivelul abilităților personale , când obiectivele sunt alese realist 

 Sportivii trebuie să fie ajutați să se concentreze mai mult pe activitatea în sine, să-i lăsăm să fie absorbiți de competiție 

 Trebuie să învețe să fie relaxați fizic și alertați mental 

 Utilizarea tehnicilor de imagerie  -  după care se încearcă transferul acestor trăiri la competițiile care urmează 

 Trebuie să se focuseze asupra prezentului, să pună deoparte trecutul sau viitorul 

Capacitatea de a experimenta starea de flow nu este limitată în a fi un performer de înalt nivel, şi cu siguranţă nu 
depinde de statutul profesional, toţi putem întâlni starea de flow la un nivel corespunzător de competenţă. 

Înţelegând starea de flow, ea oferă mult mai mult decât dezvoltarea potenţialului atletic. Odată ce „ cheile ” sunt 
înţelese, oportunitatea de dezvoltare a persoanei se poate extrapola în toate domeniile de activitate. 

Principiile flow-ului sunt relevante în toate domeniile de activitate ale oamenilor. 
„Nu este de ajuns să te gândeşti la lucruri frumoase, sau să vorbeşti despre ele; trebuie să le trăieşti din plin!” 
 

Prof. Golyho Tunde 



 

HAIDEŢI LA DRUM „PER PEDES” 

Cam aşa a sunat invitaţia cercului de turism 
„ALBAMONT” din Alba-Iulia, adresată nouă, turiştilor de la 
Poligraf - clubul orădean. 

La început am stat pe gânduri, neâncrezători, atât în 
forţele noastre, cât şi în veridicitatea invitaţiei viitoarelor 
noastre gazde. 

După acest prim  moment de nehotărâre, a urmat 
unul de entuziasm general, cuceritor, care s-a stins însă şi 
el, lăsând loc unor bucurii şi emoţii lăuntrice în rândul celor 
„ 3 O” (adică cei trei din Oradea şi nu trei-zero, 
anagramare aparţinând simpaticilor albamontişti!), care 
urmau să primească „botezul focului” în cea dintâi 
competiţie de turism. 

Odată ajunşi în oraşul în care fiecare pas are 
rezonanţă istorică, mare ne-a fost mirarea, când intrând în 
cocheta sală de spectacole a Casei de cultură a sidicatelor, 
aflate în mijlocul unei „adevărate istorii scrise şi nescrise a 
neamului românesc” ( cetatea Alba-Iulia ), am găsit cu greu 
câteva locuri libere… 

Niciodată, deşi fiecare dintre noi adunase destui ani 
de peregrinări montane, nu ne-a fost dat să vedem adunaţi 
într-un perimetru relativ mic, atâţia „ hoinari” îndrăgostiţi 
de munte. Era un spectacol unic, irepetabil, ce ne-a fost 
dat să-l vedem doar noi, cei care-am „îndrăznit” să ne 
raliem altor 39 de echipaje (record absolut al competiţiei), 
care asemenea Albamontului, poate cel mai pitoresc şi plin 
de har nume al unor îndrăgostiţi de munte, am făcut 
legământ de a reveni în „cuibul de dor al munţilor”. 

Pentru ceea ce a urmat în cele trei zile cât ne-am 
aflat în natură, „această scenă unde ni se transmit 
sentimentele cele mai înălţătoare”, expresia aparţinând regretatului montaniard Emilian Cristea, cuvintele sunt 
neajutorate. Nu s-a născut încă acel penel care să poată reda zecile de culori ale „refugiilor corturăreşti” adunate-n faptul 
serii lângă un izvor cu apă cristalină şi-n vecinătatea unui ocean multicolor ce-şi risipeşte fără zgârcenie miasmele peste o 
„ceată de corturari îndrăgostiţi”, ce stau „îmbrăţişaţi” în jurul focului (acelaşi foc ancestral pentru care Prometeu a suferit 
toate chinurile iadului dorind să-l ofere semenilor săi), unde nimic şi nimeni nu-i poate despărţi. E o dragoste la prima 
vedere, o dragoste adevărată, o dragoste de-o viaţă, dragostea de montaniard! 

Zeci de pagini n-ar ajunge pentru a descrie tot ce ne-a fost dat nouă, fericiţi rătăcitori prin acest colţ binecuvântat al 
Apusenilor -- TRASCĂUL – să vedem, când paşii ne purtau din zorii zilei şi până-n faptul serii, prin locuri de basm, purtând 
nume a căror toponimie irumpe parcă din bogăţia folclorului nostru, arătând pentru a nu ştiu câta oară, dacă mai era 
nevoie, legătura eternă a omului cu natura (Huda lui Papară, Poarta Zmeilor etc.) 

Stând acum şi depănând amintiri, jinduind după tot ce-a fost ca-ntr-un vis frumos, din care ţi-e teamă parcă să te 
trezeşti, am uitat pentru o clipă de cei cărora le datorăm aproape în exclusivitate aceste momente de neuitat, 
ALBAMONTIŞTII!  Au uitat de ei, de somn, de oboseală, de foame, de necazuri, de absolut tot, pentruca noi să nu ducem 
lipsă de nimic. Nu s-au plâns de nimic, nici măcar atunci când au apărut zeci de neanunţaţi, au împărţit paturile din casele 
lor „adevărate” cu noi, mâncarea lor ne-au dat-o nouă, s-au culcat în zori de zi, ca să fie tot ei primii care să ne ureze, cu 
zâmbetul pe buze, „bună dimineaţa”. Nu şi-au călcat nici o cipă deviza pe jumătate serioasă, pe jumătate glumeaţă: „NU 
STA DEGEABA, CĂ DEGEABA STAI!”.  

Sub ameninţarea „ sabiei lui Damocles” albamontist, nimeni n-a cutezat să se supere în răstimpul acestor 3 zile, 
indiferent de seriozitatea motivului, căci „ fabuloasa” amendă de 5 lei ce urma să intre în visteria Albamontului, plătită de „ 
supărăcios”, le-a băgat frica-n oase! 

Vă mulţumim din suflet dragi prieteni, am asistat la o adevărată „ lecţie” ce-a purtat pecetea frumuseţii şi candorii 
sufletelor voastre, suflete frumoase ca numele ce-l purtaţi. 

Prof. Virgil Petruţ 
  



 

CASTELUL PELEŞ

Castelul Peles se afla, pe buna dreptate, printre cele mai frumoase castele din Romania. Construit la Sinaia, intre anii 
1873 si 1914, din initiativa regelui Carol I, Pelesul a fost resedinta de vara a regilor Romaniei. Prin valoarea sa cultural-
artistica si istorica, Castelul Peles este inclus intre cele mai importante cladiri istorice din tara, dar si printre cele mai 
reprezentative edificii de acest tip din Europa secolului al XIX-lea. 

 
Istoria Castelului Peles 

Ideea construirii unui castel i-a venit Regelui Carol I in 1866, cand 

viziteaza pentru prima data Sinaia si este marcat de frumusetea zonei in care 

este amplasata. La acea vreme, Sinaia nu era un oras dezvoltat ca acum, ci un 

sat mic de munte ce se numea Podul Neagului. Regele decide construirea unui 

castel la Piatra Arsa, unde cumpara terenul in 1872 si un an mai tarziu sunt 

demarate lucrarile de construire. Demersul nu a fost lipsit de piedici, ba din 

contra, constructorii confruntandu-se cu alunecarile de teren si cu izvoarele de 

apa din subteran care impiedicau ridicarea zidurilor. Lucrarile au fost 

supravegheate in permanenta de Carol I. Sub piatra de temelie a castelului, 

regele ingroapa cateva zeci de monede de aur cu chipul acestuia. 

Constructia castelului a durat din 1873 pana in 1914. Creatorii sai au fost arhitectii Johannes Schultz si Karel Liman, 

iar decoratori au fost desemnati J. D. Heymann din Hamburg, August Bembe din Mainz si Berhard Ludwig din Viena, faimosi 

la acea vreme. Zece ani mai tarziu, are loc inaugurarea oficiala a Castelului Peles, pozitionat strategic pe Valea Prahovei. 

Intrucat la Predeal era granita cu Austro-Ungaria, dupa unirea regatului cu Transilvania, castelul era asezat, de fapt, in 

mijlocul tarii. 

Castelul devine resedinta de vara a familiei regale, care locuia la Sinaia din mai pana tarziu in noiembrie. Edificiul 

capata din ce in mai mare importanta, devenind loc de desfasurare a unora dintre cele mai importante intalniri si adunari, 

precum Consiliile de Coroana, dar si loc de primire a multora dintre personalitatile marcante ale vremii, printre care 

muzicieni, scriitori sau alte capete incoronate ale Europei. Cea mai importanta vizita a unei figuri regale la Peles a fost cea a 

Imparatului Franz Joseph, care s-a aratat incantat de zona montana si de frumusetea castelului. 

Pana in 1914, cand se incheie definitiv lucrarile, Pelesul  este, treptat, transformat si extins. In apropierea castelului 

au mai fost construite Pelisorul, Corpul de Garda, Grajdurile, Casa de vanatoare, Uzina electrica si Vila Sipot. Edificiul a 

beneficiat de dotari moderne pentru perioada respectiva. A avut de la inceput incalzire centrala, tavan mobil de sticla 

actionat de un motor electric si a fost complet electrificat gratie uzinei electrice. Pelesul a fost, in fapt, primul castel 

electrificat din Europa.  

Pe langa importanta politica, Pelesul are si o importanta istorica deosebita. Este locul unde s-au nascut Carol al II-lea, 

fiul regelui Ferdinand I, in 1893, si in 1921, fiul lui Carol al II-lea, Mihai. Nunta Principesei Ileana, sora regelui Carol al II-lea, 

este organizata la Peles si, doi ani mai tarziu, in 1923, se aniverseaza 50 de ani de la inceperea lucrarilor de constructie a 

castelului. 

Castelul a fost resedinta familiei regale romane dar si muzeu in acelasi timp, putand fi vizitat de turisti. In 1948 este 

confiscat de regimul comunist si este redeschis circuitului turistic in 1953. Intre 1975 si 1990, a fost declarat ca apartinand 

zonei de interes protocolar si, astfel, inchis accesului public. 

Se spune ca sotii Ceausescu ar fi dorit sa-si stabileasca o resedinta de protocol la Peles insa muzeografii ar fi 

impiedicat acest lucru, cunoscand stilul presedintelui de atunci de a demola si reamenaja, afirmand ca interiorul edificiului 

este afectat de o ciuperca periculoasa pentru om. Realitatea era ca structura de lemn a castelului era afectata de o 

ciuperca, astfel ca au fost demarate lucrarile de restaurare. Dupa Revolutia in 1989, Pelesul si Pelisorul au reintrat in 

circuitul turistic, iar in 2006, statul roman a retrocedat castelul Regelui Mihai. Pelesul este in continuare deschis spre 

vizitare de catre turisti, desi se afla in proprietatea Casei Regale de Romania. 

 

Interior – decoratiuni si stil 

Interiorul Casteluli Peles este grandios, fiind decorat in stiluri diferite, in functie de destinatia salilor sau a camerelor. 

Holul de Onoare este decorat cu lambriuri din lemn de nuc, iar plafonul este realizat din sticla pentru a permite admirarea 

stelelor pe timp de noapte. Cand vremea permitea, plafonul era dat la o parte, fiind actionat de un motor electric, astfel ca 

invitatii familiei regale erau incantati de privelistea spre cerul instelat. 

Alte sali importante pentru circuitul turistic sunt Salile de Arme, Sala de muzica, Sala Florentina, Sala Maura, Sala de 

Teatru, Sala de Concerte, Apartamentul Imperial, amenajat special pentru vizita Imparatului Franz Joseph, Salile de Consilii,  

Cabinetul de Lucru, Sufrageria, Salonul Turcesc si Dormitorul Regal. 



 

Incaperile erau decorate cu elemente din lemn de tei aurit, piese de mobilier primite de la maharajahul de 
Kapurtala, fantana de marmura de Carrara, piese de argint, vase turcesti si persane, candelabru de cristal de Boemia. Loja 
regala din sala de teatru este decorata in stil Ludovic al XIV-lea. Vitraliile au fost aduse din Elvetia si Germania. 

 
Potential turistic si acces 

Castelul Peles se afla pe locul al doilea dupa Bran in ceea ce priveste numarul de turisti care ii calca pragul. 

Obiectivul turistic aduna peste 250 000 de turisti anual din Romania, dar si din alte parti ale globului precum SUA, Australia, 

Noua Zeelanda sau Japonia.  Bibliografie: http://www.roportal.ro, http://peles.ro/, http://ro.wikipedia.org 
prof. Candrea Roxana 

ŞTIAŢI CĂ…? 

 Brazilia are cele mai multe datorii ? 

 Dupa prima participare a Columbiei la campionatul mondial de fotbal din 1962, a fost a doua dupa 28 de ani ? 

 In Uruguay, in anul 2000 un litru de benzina a costat 2 dolari ? 

 Numele Argentina porvine din latina “ argentum “ ce inseamna argint ? 

 In Bolivia nenumarate persoane mesteca frunze de coco din cauza efectului revigorant ? 

 In Peru, intre 1460 – 1470 s-a descoperit orasul incan Machu Pichu le altitudine de 2360 de metri ? 

 In Mexic jumatate din populatie vorbeste spaniola, de 2 ori cat in Spania ? 

 Argentina a castigat de 2 ori cupa mondiala de fotbal ? 

 Chile a fost ocupata de Spania cel mai mult timp din toata America ? 

 Japonia si Corea de Sud a gazduit campionatul din 2002 unde au fost pentru prima data intre ultimii 16. 

Röhl Daniel IX - A 

CLEVER 

Primul pod de fier din lume a fost construit acum circa 1400 de ani in Birmania si este si acum folosit. 
Pisicile au peste o sută de corzi vocale, pe cand Cainii au doar in jur de zece. 
Dinozaurii au trait pe Terra timp de 150 de milioane de ani. 
Stiaţi că femeile clipesc de aproape două ori mai mult decât bărbaţii? 
Atunci cand strănutaţi, toate funcţiile corpului se opresc ,chiar si inima. 
Puii de cangur sunt  doar de mărimea degetului tau mare atunci cand se nasc. 
Ariciul recunoaste culorile si are un simt auditiv foarte dezvoltat. 
Nasul chiar dacă nu este la fel de sensibil precum cel al unui ciâne, nasul uman poate percepe până la 50.000 de mirosuri. 
Felinarul cu ulei a fost prima metodă de iluminat public a Braşovului. 
Pasarea colibri este singura pasăre care poate zbura înapoi. 
Cafeaua creşte in tufişurile veşnic verzi din regiunile calde. 
Toţi bebeluşii se nasc cu ochii albaştri. După cateva ore de la naştere, culoarea se poate schimba. Majoritatea oamenilor 
ajung până la urmă să aiba ochi de altă culoare. 
Crocodilul are pleoape transparente care se inchid când se scufundă şi îl lasă să vadă prin apă. 
Trandafirii contin mai multă vitamina c decât majoritatea legumelor şi fructelor. 
Cel mai hranitor fruct din lume este avocado. El are 2500 de calorii la 1 kg. 
Pisicile nu suportă mirosul de lămâie. 

BANCURI 

Tatăl are o discuţie cu fiul: 
-Dacă o sa-ţi placă să înveţi, când te vei face mare, vei 
deveni profesor,doctor sau inginer. 
- Şi dacă nu o să îmi placă? 
-Vei deveni prim-ministru. 
 
-Soldat, ce ai făcut înainte de a te înrola în armată? 
-Am facut liceu şi două facultăţi! 
-Bravo, eşti un om cu carte! 
-Nu, domnule, sunt inginer constructor! 

Medicul: Să ştiţi că principalul vinovat al bolii 
dumneavoastră este alcoolul. 
Pacientul: Mulţumesc, domnule doctor, bine că nu sunt 
eu vinovat. 
 
Wikipedia =  Eu ştiu totul! 
Google = Eu am de toate! 
Facebook = Eu ştiu pe toată lumea! 
Internet =  Fară mine nu aveţi valoare! 
Enel = Serios? 

http://www.roportal.ro/
http://peles.ro/
http://ro.wikipedia.org/


 

MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII 

Viziunea şcolii 
 

Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Oradea este o instituţie de învăţământ care asigură tinerilor şi adulţilor din 
municipiul Oradea, judeţul Bihor şi Zona N-V pregătire în domeniul tehnic de nivel 1, 2 şi 3 european. Urmărind calitatea 
prin promovarea unui învaţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru 
profesori, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” este o şcoală în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o 
structură eficientă şi echitabilăpentru toate categoriile elevilor săi, sub deviza ,,mâine să fii mai bun ca azi”. 
 
Misiunea şcolii 
 

 Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie; în opinia noastră educaţia nu este un 
privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor. 

 Şcoala satisface nevoia elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi  independent. 

 Şcoala noastră  este locul unde fiecare elev îşi atinge maximum de capacităţi intelectuale, morale, civice şi de lucru în 
echipă, pentru a se integra în mediul social concurenţial. 

 Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe 
care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială. 

 Şcoala noastră va forma un absolvent autonom, responsabil, în măsură să decidă asupra propriilor trasee de 
dezvoltare profesională. 

 Respectam fiecare elev, oricât de modeste ar fi rezultatele şcolare, identificând atuurile şi aptitudinele fiecăruia, 
pentru a le putea valorifica. 

 Utilizăm metode activ-participative (învăţare inter-activă, stimularea gândirii critice şi stimularea muncii în echipă) 
care vor motiva şi stimula elevii pe durata procesului educaţional. 

 Educăm elevii pentru a deveni buni cetăţeni europeni  cu un comportament ecologic. 

 Şcoala noastră acceptă rolul de iniţiator/susţinător si catalizator al comunităţii, de continuator al traditiilor locale. 

 În parteneriat cu ceilalţi factori interesaţi de educaţie, şcoala va funcţiona într-un proces al transparenţei şi al 
transferabilităţii competenţelor profesionale. 

 Echipa managerială, elevii şi profesorii au datoria să lucreze împreună, să se informeze şi să se formeze continuu 
pentru a promova un spirit al Colegiului Tehnic "Constantin Brancuşi" în care tradiţia şcolii să fie revalorificată într-o 
deschidere curajoasă către viitor. 

 Colegiul Tehnic " Constantin Brancuşi " dezvoltă un permanent parteneriat cu comunitatea locală, într-un mediu 
favorabil educaţiei, bazat pe noi valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, religioase, astfel încât 
fiecare elev să beneficieze de şansa de a fi educat ca un bun cetăţean european, creativ, dar si critic si autocritic, 
capabil sa se adapteze cerinţelor societăţii în schimbare. 

 
Ţinte strategice 
 

 Adaptarea resurselor umane din şcoală la cerinţele unui sistem modern de formare profesională; 

 Identificarea şi analizarea nevoilor de formare ale comunităţii; 

 Elaborarea unor proiecte în parteneriat cu agenţii economici locali, pentru o buna desfăşurare a instruirii practice a 
elevilor. 

 Elaborarea de proiecte ale planului de şcolarizare, adaptate la nevoile de formare; 

 Elaborarea de programe de formare ale adulţilor pentru calificările cerute de partenerii economici; 

 Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, printr-o implicare mai constructivă a tuturor factorilor implicati 
(profesori, familie, comunitatea  locală, elevi ) în vederea obţinerii unor rezultate mai bune pentru beneficiarii noştri 
elevii şi implicit, pentru societatea în care trăim;  

 Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

 Atragerea de resurse noi pentru investiţii în baza materială; 

 Creşterea ponderii fondurilor provenite din autofinanţare; 

 Modernizarea bazei materiale existente; 

 Elaborarea şi implementarea unui set coerent şi aplicabil de politici pentru asigurarea calităţii ; 

 Monitorizarea şi evaluarea internă regulată a sistemului calităţii. 
 
 

Prof. Gale Monica şi Berian Abigail 
  



 

ACTA – UN PROIECT CONTROVERSAT 

material cules de prof. Radu Németh 
 
 

SOPA şi PIPA 
Stop Online Piracy Act (în română, Legea de încetare a pirateriei online), de asemenea, cunoscut sub numele de HR 

3261, este un proiect de lege care a fost introdus în Camera Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii la 26 octombrie 
2011, prin reprezentantul Lamar Smith (R-TX) și un grup bipartizan de 12 inițiali co-sponsori. 

SOPA - sau Stop Online Piracy Act (Legea Opriţi Pirateria Online) - şi PIPA - sau Protect IP Act (Legea pentru Protecţia 
IP-ului) - se rezumă în principal la patru elemente: 

1. Vor ordona providerilor internet să îşi modifice serverele DNS astfel încât să nu permită propagarea domeniilor de 
internet din ţările străine care găzduiesc copii ilegale ale fişierelor video, muzicale sau foto. Pentru a înţelege acest lucru 
trebuie să ştiţi că, în momentul în care tastaţi numele unui site în bara de adrese a browserului, acesta "întreabă" întâi 
aceste servere DNS care este adresa IP aferentă numelui site-ului şi accesează astfel pagina internet a domeniului. În cazul 
în care aceste servere DNS nu "propagă" domeniile şi IP-urile aferente domeniilor pe internet, browserul returnează o 
pagină prin care sunteţi anunţaţi că site-ul nu a fost găsit. 

2. Motoarele de căutare precum Google vor fi obligate să modifice rezultatele căutării pentru a exclude site-urile 
străine care găzduiesc fişiere piratate. 

3. Operatorii de plăţi online precum PayPal vor fi obligaţi să închidă conturile site-urilor străine care găzduiesc 
materiale copiate ilegal. 

4. Serverele de publicitate online, precum Google AdSense vor fi obligate să refuze orice reclamă către site-urile care 
piratează materiale şi să nu plătească pentru publicitatea postată pe aceste site-uri. 

Textele legislative sunt în prezent discutate de legislatorii americani, mai multe site-uri decizând să oprească pentru 
o zi activitatea în semn de protest. 

 
ACTA – Tratatul Comercial Anti-Contrafacere 

Acordul comercial de combatere a contrafacerii (Anti-
Counterfeiting Trade Agreement, abreviat ACTA) este un tratat 
comercial plurilateral propus ca răspuns la „creșterea globală a 
comerțului cu bunuri contrafăcute și lucrări protejate de drepturi de 
autor”. Domeniul de aplicare al ACTA este larg, și include 
contrafacerea bunurilor fizice cît și „distribuirea prin internet și 
tehnologia informației”. 

În octombrie 2007 Statele Unite, Comunitatea Europeană, 
Elveția și Japonia au anunțat că vor negocia ACTA. Mai mult, 
următoarele țări s-au alăturat negoceirilor: Australia, Coreea de Sud, 
Noua Zeelandă, Mexic, Iordania, Maroc, Singapore, Emiratele Arabe 
Unite și Canada. 

Negocierile ACTA au fost secrete pînă pe 22 mai 2008 cînd un document despre tratatul propus  fost publicat pe 
Wikileaks, iar în scurt timp și ziarele au scris despre negocierile secrete. 

Din 23 august 2011, textul acordului se regăsește oficial pe site-ul Comisiei Europene. Acesta este disponibil în toate 
limbile oficiale ale Uniunii Europene și conține 51 de pagini.  

Prin ACTA, furnizorii de internet vor deveni un fel de “politie” a lumii virtuale. Ei vor avea drepturi nebanuite in acest 
sens. Alte persoane special autorizate vor avea dreptul de a dispune masuri si sanctiuni impotriva utilizatorilor de internet 
cum ar fi: stergerea websitesite-urilor, domeniilor ori subdomeniilor care incalca prevederile ACTA.  

De asemenea, dupa aplicarea proiectului ACTA, in aeroporturi, calatorii vor avea obligatia sa-si supuna laptopurile, 
telefoanele, Ipad-urile si tabletele la control in scopul depistarii programelor softweare, muzicii, jocurilor, filmelor si pozelor 
piratate/contrafacute.  

Masurile si sanctiunile ce vor putea fi dispuse conform ACTA vor transforma Internetul intr-un loc virtual in care 
utilizatorii isi vor permite doar sa citeasca presa si sa scrie pe forumuri, adica un loc similar barfei de pe marginea santului 
de alta data. ACTA loveste crunt in drepturile si libertatile omului (inclusiv incalca viata privata), limiteaza drastic 
posibilitatea de informare si totodata genereaza abuzuri din partea celor ce ar trebui sa supravegheze aplicarea corecta a 
tratatului. 

 
Decizia Curții Europene de Justiție 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis pe 16 februarie 2012 că administratorul unei rețele online (provider-ul) 
nu poate impune o supraveghere a utilizatorilor pentru prevenirea utilizării ilicite a materialelor audio și video. Această 
decizie este motivată de încălcarea unor drepturi precum dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dar și libertatea 
de a primi și de a transmite informații. Toate aceste drepturi sunt protejate prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Camera_Reprezentan%C8%9Bilor_a_Statelor_Unite_ale_Americii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Drept_de_autor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Drept_de_autor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Drept_de_autor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comunitatea_European%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Elve%C8%9Bia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Japonia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Australia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Coreea_de_Sud
http://ro.wikipedia.org/wiki/Noua_Zeeland%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mexic
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http://ro.wikipedia.org/wiki/2012
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Demisia lui Kader Arif 
Raportorul Parlamentului European, francezul Kader Arif, a demisionat, denunţând negocierile cu privire la acest 

text controversat pe care l-a calificat drept o "mascaradă". 
"Condamn întregul proces care a condus la semnarea acestui acord, şi anume lipsa consultării societăţii civile, lipsa 

transparenţei încă de la începutul negocierilor, întârzieri repetate ale semnării textului fără nicio explicaţie, respingerea 
recomandărilor Parlamentului aşa cum au fost formulate într-o serie de rezoluţii. Acest acord poate avea consecinţe majore 
asupra vieţii cetăţenilor. Cu toate acestea, se face totul pentru a împiedica PE să îşi spună cuvântul. Vreau să lansez un 
semnal de alarmă puternic opiniei publice despre această situaţie inacceptabilă. Nu voi lua parte la această mascaradă", 
scrie Arif, motivându-şi demisia. 

 
ACTA – furtuna intr-un pahar cu apa 

Victor Constantinescu, fost membru al gruparii WHITE HAT, este unul din cei doi experti de securitate informatică 
recunoscuţi de MS România, în prezent fiind auditor de drept în INM, consideră că protestele şi controversele create pe 
marginea acestui subiect sunt exagerate şi vin din necunoaşterea legii, acum desecretizată şi postată pe web în forma ei 
finală. Principalele lui argumente sunt: 

 textul este foarte generalist(perceput ca vag) pentru că nu poate sincroniza toate legislatiile statelor vizate, 
acestea bazându-se pe sisteme de justiţie complet diferite şi astfel se lasă acestora sarcina de a crea mecanisme care să 
rezolve problemele exprimate. 

 furnizorii de internet(percepuţi ca viitoarea poliţie online) nu mai sunt constrânşi sa filtreze si să analizeze traficul, 
în forma finala a legii, urmare a  deciziei Curţii Europene de Justitie. 

 în momentul de faţă, potrivit legislaţiei naţionale, puteţi face teoretic închisoare pentru descărcarea unui film pe 
DC++ sau de pe Tracker-ul de torrent preferat . Prin urmare, vă pot fi interceptate convorbirile şi comunicaţiile electronice, 
puteţi fi supravegheat sau se poate chiar efectua o percheziţie domiciliară, numai pentru faptul că descărcaţi materiale 
protejate de drepturile de autor. 

 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/ro/11/st12/st12196.ro11.pdf 

http://www.jurnalul.ro/special/acta-602762.htm 
http://ro.wikipedia.org/wiki/ACTA 

REŢELE SOCIALE - FACEBOOK 

Una dintre cele mai frecventate reţele de socializare din întreaga lume este Facebook. Cu 
siguranţă majoritatea dintre voi v-aţi facut cont măcar din pură curiozitate pe această reţea 
virtuală. 

Facebook este un site web de tip rețea de socializare din Internet, creat de către Mark Zuckerberg (foto) în anul 
2004 pentru a oferi posibilitatea de a contacta persoane apropiate, dar și persoane încă necunoscute. Mark Zuckerberg a 
lansat Facemash, predecesorul Facebook-ului, pe 28 octombrie 2003, în timp ce era student la Harvard. Zuckerberg a 
început să scrie codul pentru un nou site web, în ianuarie 2004. În data de 4 februarie 2004, Zuckerberg a lansat 
"Thefacebook". La şase zile după lansarea site-ului, trei studenţi de la Harvard l-au acuzat pe Zuckerberg că i-a dus 
intenţionat în eroare făcându-i să creadă că-i va ajuta să construiască o reţea socială numit HarvardConnection.com, în timp 
ce el le-a folosit ideile pentru a construi un produs concurent. Eduardo Saverin (afacerist), Dustin Moskovitz (programator), 
Andrew McCollum (artist grafic) şi Chris Hughes i s-au alăturat lui Zuckerberg pentru a-l ajuta la promovarea site-ul web. 
Creat inițial la Harvard, facebook era la origine o rețea socială cu circuit închis pentru studenții acestei universități; ulterior 
ea s-a deschis și altor universități americane, apoi liceelor americane şi angajaţilor unor companii din SUA; începând din 
septembrie 2006 rețeaua este deschisă tuturor. În 2005 "Thefacebook" îşi modifica numele, devenind "Facebook". 

Istoria Facebook-ului este foarte ingenios prezentată în filmul The Social Network, a cărui scenariu vi-l prezint în 
rândurile următoare. În 2003 Erica Albright de la Harvard îi dă frumos papucii lui Mark Zuckerberg, tot de la Harvard,—viitor 
om de afaceri, viitor miliardar și viitor inventator al Facebook-ului spunându-i că nu se pricepe la relații. Omul o crede și se 
apucă de ce știe el mai bine: calculatoare. Pornită pe ideea de a conecta persoane din campusul universitar, rețeaua se 
extinde încet – încet, iar restul e deja istorie. 

Cele mai multe dintre veniturile Facebook provin din publicitate. În 2011 se estimează că Facebook a avut venituri de 
peste 4 miliarde de dolari. Numărul utilizatorilor din prezent este de aproximativ 800 de milioane. 

Utilizatorii pot realiza profile cu fotografii, liste de interese personale, informatii de contact, precum şi alte informaţii 
personale. Utilizatorii pot comunica cu prietenii şi alţi utilizatori prin mesaje private sau publice şi prin chat. Ei se pot 
alătura grupurilor de interese şi "pagini similare", dintre care unele sunt menţinute de către organizaţii ca un mijloc de 
publicitate. 

Prof. Silaghi Diana 
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De la începutul semestrului I, elevii şcolii noastre sub îndrumarea dascălilor au arătat deschidere către diverse 
activităţi, după cum se vede în imaginile de mai sus: Valentine`s day, Ziua Mondială Antisida, Unirea Principatelor Române, 
Crăciunul, Seara românească - ocaziontă de vizita partenerilor nostri francezi sau spectacolul Eminescu - veşnic tânâr. 

 

Cu ocazia tradiţionalei sărbători a Dragobetelui, elevii au susţinut un concurs de karaoke, din care am surprins mai 
sus câteva instantanee. 

 
 

CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR : 
 

 Lazău Daniel Andrei - preşedinte, Cls. a X-a B 

 Sarca Raul - vicepreşedinte Cls. a XI-a A,  

 Mărcuş Andreea Elena – secretar - Cls. a XI-a A 

 Moza Teodora – dir. dep. concursuri şcolare şi extraşcolare XI A 

 Todor Iulia – dir. dep. cultură, educaţie şi programe şcolare XI B 

 Florea Sebastian – dir. dep. sport şi programe de tineret IX B 

 Fărcuţa Andrei – dir. dep. avocatul elevului, clasa a X-a B 

 Flonta Lidia – dir. dep. mobilitate, informare, consiliere – XI A 

 
Profesori coordonatori: 

 Indrecan Simona – consilier educativ  
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