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Dragi absolvenţi ai generaţiei 2013 din Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi”, 
 

Iată-vă în faţa primului mare prag pe care viaţa vă provoacă să-l înfruntaţi. Vârsta 
fără griji, exuberanţa lui totul e posibil şi soluţiile oamenilor mari pentru orice problemă 
rămân în urmă. De-acum voi veţi fi cei care veţi purta responsabilitatea fiecărui pas pe 
care-l veţi face, a fiecărei alegeri, dar şi a fiecărui succes, a fiecărei realizări. 

Ne place să credem, nouă dascălilor alături de care v-aţi construit adolescenţa, că 
trimitem în viaţă oameni pregătiţi s-o înfrunte şi să atingă succesul indiferent în ce loc ar 
ajunge. Sunteţi, fiecare dintre voi, suma locurilor prin care aţi trecut şi a oamenilor cu 
care v-aţi intersectat. Asta înseamnă că, prin voi, şcoala care v-a format va ajunge peste 
tot unde veţi ajunge voi şi va rodi. Printre acele puţine lucruri pe care nu le putem 
schimba în viaţă, alături de părinţi şi de ţara în care ne-am născut se numără şi şcoala. 
Sunteţi, prin urmare, emisarii Colegiului Tehnic „Constantin Brâncuşi” oriunde aţi ajunge. 
Aşa cum sculptorul  cu har de zeu a ştiut să dea glas pietrelor  prin munca lui de rob, tot 
aşa şi voi sunteţi datori să purtaţi cu mândrie şi să onoraţi prin ceea ce veţi face numele 
colegiului.  

Sunteţi, într-un fel, ucenicii artistului. Şi ca tehnicieni sunteţi un element vital în 
lumea tot mai tehnologizată în care trăim. Această lume nu poate exista fără voi. Face-ţi-
o să strălucească şi să prospere! Şi nu uitaţi să-i faceţi chip omului frumos pe care-l 
ascundeţi în voi. Am convingerea că voi sunteţi cei care puteţi face mai bună lumea în 
care trăim cu toţii. 

Director, 
prof. ing. Daniela Vîlceanu 

 
 

Cei mai frumoşi ani din viaţă sunt anii de liceu, de aceea să nu-i uitaţi niciodată și 
nici pe dascălii voştri, care au încercat să vă modeleze vieţile și sufletele. Drumurile vieţii 
vă vor duce pe căi diferite, iar voi să vă aduceţi aminte cu drag de colegii voştri şi de 
şcoala care a încercat să vă croiască un drum în viaţă. 

 
 “Ia seama la gândurile tale căci ele vor deveni cuvinte. 
Ia seama de cuvintele tale căci ele vor deveni acţiune. 
Ia seama la acţiunile tale căci ele vor deveni obiceiuri. 

Ia seama la obiceiurile tale căci ele îţi vor modela caracterul. 
Ia seama la caracterul tău căci el îţi va condiţiona destinul. 

Iar destinul va fi viaţa ta…” 
Dumnezeu să vă ocrotească-n viaţă! 

Director adj., 
ing. Rugan Gheorghe 

 
 

Fie ca tot ce v-am învățat să vă fie călăuză pe drumurile vieții! 
dascălii din Colegiul Tehnic “Constantin Brâncuși” 



Dragi elevi, 
 
Se încheie azi o nouă etapă din viaţa voastră de liceeni. 
Noi profesorii v-am fost alături și ne-am străduit să vă facem parcursul acesta mai ușor, mai 

frumos, mai interesant și mai pe înţelesul vostru. Dacă am reușit atunci înseamnă că am lucrat cu un 
aluat bun, cu niște viitori oameni mari de care vom fi mândri la un moment dat să spunem că au fost 
elevii noștri. Ni se întamplă câteodată să însemnăm ceva în viaţa voastră și totuși dacă n-am fi fost noi, 
ar fi fost alţii. Ceea ce veţi deveni voi, trebuia oricum să deveniţi, cu noi ca profesori sau cu alţii, dar cum 
nimeni nu are darul de a învaţa de unul singur totul, de data asta suntem bucuroși  să spunem că  noi v-
am însoţit o perioadă pe lunga cale a cunoașterii. 

Sperăm ca tot ce aţi învăţat până acum să vă fie de folos, să vă deschidă căi și uși în viaţă, dar cel 
mai important e să vă ajute să vă preţuiţi timpul, pentru că el este materia din care ne este formată 
viaţa. Dacă pentru alţii timpul înseamnă bani, pentru voi, acum, el are un preţ incalculabil. Preţuiţi cât 
puteţi anii aceștia frumoși și încercaţi să nu vă abateţi de la educaţie. 

Vă dorim o vacanţă frumoasă, plină de momente de relaxare, pe care le meritaţi cu prisosinţă! 
Director, 

prof. Tabacu Aurora 
 

Dragi absolvenţi, 
 
Atunci când v-am cunoscut, eraţi nişte elevi timizi, dar dornici de a învaţa cât mai multe, de la noi, 

dascălii. Acum, este un moment crucial pentru voi, când fiecare îşi va alege drumul pe care va dori să 
meargă, pentru a făuri un viitor cât mai bun. 

Plecaţi acum pe drumuri diferite purtând în suflet amintiri, bucurii, satisfacţii şi insatisfacţii. 
Fiecare dintre voi v-aţi adunat în ”valiza de amintiri", acele clipe plăcute şi mai puţin plăcute care v-au 
presărat viaţa de elev. Sunteţi la vârsta la care dispuneţi de un suport fizic şi intelectual admirabil, 
dublat şi de efervescenţa tinereţii. 

Încercaţi să vă disciplinaţi stările sufleteşti, să acumulaţi cunoştinţe şi să vă formaţi o concepţie 
despre viaţă, devenind astfel responsabili. Pentru viitor trebuie să vă formaţi o anumită disponibilitate 
pentru a asculta, a înţelege şi a coopera. Să nu uitaţi că şcoala va reprezenta întotdeauna factorul 
esenţial în dezvoltarea personalităţii voastre. 

Aş dori ca fiecare dintre voi să reprezentaţi cu cinste Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuşi" din 
Oradea şi comunitatea din mijlocul căreia v-aţi ridicat. 

Vreau să aud despre voi numai lucruri bune şi numai realizări! Fie ca anii care vor veni să vă aducă 
bucurii şi speranţe şi să le preţuiţi pe toate. 

Director, 
prof. Mihai Creţu 

 
Gânduri de rămas bun 

 
Acum, la ceas aniversar, când florile de tei înmiresmează totul, când vântul adie la porţile 

primăverii, sufletele voastre tinere, asemeni mugurilor, înfloresc în alb şi roşu în lumina de început a 
vieţii. 

Vă mulţumesc pentru sprijinul acordat, pentru implicarea de care aţi dat dovadă în activităţile pe 
care le-am organizat împreună, de seriozitatea care, de multe ori, a depăşit vârsta voastră şi de spiritul 
înalt, de responsabilitate în diferite ocazii, în realizarea evenimentelor extraşcolare. 

Vă felicit pentru că, astăzi, avem ocazia să sărbătorim absolvirea voastră, să ne bucurăm împreună 
de aceste momente unice. 

Vă doresc mult noroc, să aveţi multe şanse, să vă păstraţi mereu sufletul tânăr şi să nu vă pierdeţi 
inocenţa în drumul pe care îl veţi urma fiecare. 

Să nu uitaţi niciodată că, în băncile acestui lăcaş de învăţământ şi cultură v-aţi format şi vă 
asigurăm că noi, dascălii voştri, întotdeauna, când veţi dori să mai treceţi pragul şcolii voastre, vă vom 
primi cu drag şi cu un zâmbet cald! 

prof. Iova Ana-Maria  



 

Clasa a XII-a A tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii 
Diriginte: prof. Indrecan Simona 

 

 

 
 

Elevi 
Balaş D. Răzvan Dumitru 

Balog P. Petru 
Blaj I. George Cătălin 
Ciont V. Ionuţ Vasile 

Covaci Gh. Florin Cosmin 
Cuibuş D. Vicenţiu Gabriel 
David M. Faustina Ofelia 

Flonta P. Lidia Tabita 
Gereben G. Bianca Georgiana 
Heredea M. Claudiu Corneliu 

Hortea I. Daniel Vlad 
Mal F. Rafaela Georgiana 

Mărcuş M.S. Andreea Elena 
  Neaga I. Nicodim Cosmin 

Sarca G. Raul Vasile 
Ţenţ  D. Brian Ionuţ 

Ţenţ I. Georgiana Ioana 
Tirla I. Ioan Romeo 

Oare este întâmplător că adolescenţa corespunde perioadei liceului? Oare este întâmplător că cele mai frumoase 
amintiri sunt din această perioadă? Oare este întâmplător că cele mai trainice prietenii se leagă acum? Nu există decât un 
singur răspuns: Nimic nu e întâmplător... 

Capacitatea... admiterea... au trecut toate de parcă n-ar fi fost, şi ai devenit licean, cu mersul drept, cu privirea aţintită 
înainte, cu gânduri şi speranţe mari. Ai descoperit că viaţa de liceu e cea mai frumoasă. E un nou început. Nimeni nu te 
cunoaşte, nimeni nu te judecă, toţi te ştiu aşa cum ai fost în prima zi. Încerci timid să-ţi scrii rolul în piesa vieţii, să-ţi 
interpretezi destinul în aşa fel încât să ajungi la un final conform propriilor tale dorinţe.  

Au trecut patru ani, ai crescut, ai avut parte de o perioadă fantastică din viaţa unui om în care totul a fost posibil, în 
care stelele ţi-au stat în palmă, în care, cu sufletul deschis şi mintea limpede, te-ai hotărât să cucereşti lumea.  

Nimic nu e întâmplător, vei cuceri lumea, iar părinţii şi noi, profesorii, îţi vom fi mereu alături prin ceea ce am investit 
în tine: Credinţă, Nădejde şi Dragoste … 

Aţi venit în Colegiul Tehnic “Constantin Brâncuşi” copii cu multe întrebări şi plecaţi “copii maturi” cu unele 
răspunsuri. În aceşti patru ani aţi primit fiecare aceiaşi ,,talanţi ai cunoştinţelor“, unii i-aţi folosit pe toţi, alţii pe 
jumătate…. modul în care îi veţi înmulţi vă va conduce la sporirea averii şi a importanţei voastre. Anii au trecut şi ne aflăm 
astăzi la ora bilanţului, dar şi în faţa unui nou început. Pe parcursul acestor ani, părinţii v-au fost mereu alături, au fost 
oricând gata să se sacrifice pentru a vă asigura bunăstarea şi condiţiile necesare studiilor, au suferit alături de voi în 
momentele mai dificile şi v-au susţinut în devenirea voastră, umană şi intelectuală.  

Dragii mei, să aveţi încredere în voi şi să fiţi convinşi că ceea ce aţi realizat până în acest moment înseamnă ceva şi 
trebuie să vă dea încredere deplină în puterile voastre. 

Viaţa să vă fie înseninată de bucuria împlinirilor, iar amintirea acestor ani petrecuţi în Colegiul Tehnic „Constantin 
Brâncuşi” să constituie chemarea tainică care să vă aducă mereu cu gândul, în clipele de răgaz, spre amintirea frumoşilor 
ani de liceu şi să ţină vie în inimile voastre dorinţa revederii. 

Vă doresc mult succes în viaţă, alături de cei dragi, şi să rămâneţi mereu alături de ei. Dumnezeu să vă  călăuzească paşii 
şi să vă îndrume spre calea cea bună a vietii! Mult succes dragii mei! 

prof. Indrecan Simona 

 



 

Clasa a XII-a B tehnician operator procesare text-imagine 

Diriginte: prof. Németh Radu 
 

 
 

Elevi 
Blaga A. Andreea 

Brândaş V. Răzvan Vasile 
Brânzei M. Ionela Mirela 
Brata I. Constantin Radu 

Costa F. Annamaria Claudia 
Daragiu D. Edward Dan 
Drobota V. Iosua Ovidiu 
Galea I. Ioana Teodora 
Gomboş I. Ioana Adina 
Halasz A. David Andrei 

Herman R. Bianca Andreea 
Moza I. Dorin 

Nagy E. George Florin 
Negrea V. Dan Vasile 

Nemeş I. Lucian Daniel 
Petrila I. Răzvan Florin 

Rusu I. Eusebiu Mirel 
Timişan P. Alexandra Daniela 

Todor L. Iulia 
Torok M. Camelia Ramona 

Varga F. Dorina Ioana Elvira 
Varga I. Melinda 

 
 
Există viaţă şi după liceu! 
Călătoria voastră este departe de a se fi sfârşit. Se încheie o etapă, făcând loc alteia, cel puţin la 

fel de interesante. Pentru unii va fi un alt nivel de educaţie, pentru alţii primul loc de muncă. 
Încercaţi să vă amintiţi prima oră de dirigenţie, cu emoţiile caracteristice vârstei, la felul cum 

ne priveam, la felul în care interacţionam, la cum vedeam lumea. Recitiţi-vă primele însemnări de pe 
blogurile personale şi comparaţile cu cele recente. Comparaţi pozele de pe primele ecusoane cu cele 
din albumul de absolvire. S-a schimbat ceva? Dacă s-a schimbat, sper că a fost înspre bine. 

Pentru că spaţiul meu, ca şi timpul petrecut alături de voi, este limitat, o sa mă limitez la un 
singur cuvânt: speranţă! 

Experimentaţi! Încă este timp pentru joacă. Situaţiile simulate azi sunt frânturi din viitorul 
apropiat, întâlnite la locul de muncă sau acasă - în familie, câte o nouă treaptă a desăvârşirii voastre 
personale şi profesionale. 

Şi nu uitaţi colegiul la care aţi absolvit. Reveniţi şi povestiţi-ne încotro s-au întins ramurile 
tinerilor vlăstari crescuţi în grădina noastră. Avem nevoie de confirmarea efortului nostru comun, 
depus în aceşti patru ani. 

Vă mulţumesc că m-aţi suportat, vă doresc succes în toate încercările viitoare! 
 

dirigintele vostru, prof. Radu Németh 



 

Clasa a XII-a C/G -tehnician în instalaţii electrice/ tehnician mecatronist 

Diriginte: prof. Bica Cornelia 

 
 

 Elevi  

   

Bughiu Gh. Adrian Vasile Pop F. Florin Călin Kovacs D.Botond Lajos 
Deak A. Kristof Pop-Dila M. Adrian Gabriel Mate E. Peter-Imre 

Florea D. Dan Eusebiu Ţânţaş V. Cristian Lucian Meşter M.M. Andrei-George 
Gabor A. Florin Cristian Ţicărat D. Dan Cristian Misaroş D.Marius Dumitru 

Gherman I. Daniel Claudiu Vlad F. Lucian Sorin Olah Cătălin 
Guiaş I. Paul Baciu C.Florin Ioan Păcală M. Doru Gheorghe 

Mihuţ A. Marius Daniel Fechete L.Laviniu Daniel Portic A. Arnold Beniamin 
Pavel C. Alexandru Sorin Feri J. Levente Sânza A Alin Aurel 
Pipa G.Sebastian Ionuţ Iancu M.T.Mircea Constantin Szeghalmi L.V. Mark 

Bughiu Gh. Adrian Vasile Pop F. Florin Călin Kovacs D.Botond Lajos 
 

Dragi absolvenţi, 
A sosit momentul despărţirii, poate de cei mai frumoşi ani, anii de liceu, care constituie una dintre cele mai 

frumoase etape ale vieţii voastre. 
Noi, profesorii v-am fost alături şi ne-am străduit să facem ca această etapă să fie cât mai frumoasă şi mai 

interesantă. Sper ca tot ce aţi învăţat până acum să vă fie de folos. 
Eu vă doresc să realizaţi tot ceea ce v-aţi propus, mult succes la examenul de Bacalaureat şi în special la 

examenele vieţii! 
prof. Cornelia Bica 

Acum patru ani de zile, boboci fiind, am păşit timizi în acest liceu, dar cu o inimă mare deschisă spre fereastra 
cunoaşterii şi totul ni se părea ciudat. Majoritatea colegilor  erau necunoscuţi, profesorii noi uneori prea severi, păreau 
că nu vor să ne înţeleagă. Cu timpul ne-am obişnuit cu toate aceste lucruri şi acum ne dăm seama că totul a fost doar spre 
binele nostru. 

Domnilor profesori vă mulţumim că aţi avut răbdare cu noi în această perioadă a transformării noastre, perioada 
trecerii de la copilărie la maturitate. Cu siguranţă cuvintele ne ajută doar puţin să ne arătăm recunoştinţa faţă de 
dumneavoastră, dar sunt cuvinte sincere spuse din suflet. 

Colectivul clasei a XII-a C/G 
  



 

Clasa a XII-a D - tehnician în construcţii şi lucrări publice 
Diriginte: prof. Kastner Elisabeta  

 
Elevi 

Ardelean D.T.Claudiu Daniel Iabloncsik I. Iarko Sav D.Claudiu 
Baciu M. David Jurcă G. Marius Ţegle I.D.Ionuţ Dorin 

Bregea C. Ionuţ Cristian Lup I. Dănuţ Mădădlin Tiponuţ T. Călin Ioan 
Cipleu I. Nicodim Solomon Marian Gh. George Ungur N. L. Alin Florin 

Cohuţ V. Valentin Florin Pill T. Eugen Nicolae Vasc M.A. Mircea Ovidiu 
Covaciu Răzvan Florin Pintean C. Raul Călin Vlad A. Sergiu Raul 

 
 

 
MOTTO 

 

„să te deprinzi 
cu rafalele ploii 

cât dăinuie toamna 
în mărul de aur 

un cuib 
să îţi rostui 

şi sâmbur să-i fii” 
 

(Ursula Bedners) 
 

În viaţă sunt doar două lucruri importante: 
Să descoperi ceea ce este bine să faci şi să 

descoperi ceea ce te face fericit, iar dacă ai noroc 
cele două sunt identice. 

Nu uita să iubeşti! 
Nimeni nu poate explica originea, esenţa sau 

puterea de acţiune. Nimeni nu poate să-i conteste 
existenţa. Cu ajutorul ei oamenii ajung la 
rezultate incredibile. Absenţa ei distruge însă 
fiinţa umană. (anonim) 

 Sincere felicitări ! Multă sănătate, fericire, 
bucurie, succes şi împlinirea tuturor dorinţelor ! 
Baftă la BAC! 

prof. Kastner Elisabeta 

  



 

Clasa a XII-a E - tehnician instalator pentru construcţii 
Diriginte: ing. Brad Magdalena  

 

Elevi 

Alb I. Vlad Ioan Igna D. Remus Marcel 
Blaga A. Ioan Adrian Mal Gh. E. Darius Alexandru 
Breb T. Teofil Lucian Manea-Martin I.S. Dorin 
Buzle P. Adrian Ioan Nagy L. Karoly Attila 

Coteţiu Gh. Gheorghe Paul Olariu M. Cristofer Sam 
Creţ P. Alexandru Cristian Oros P.C. Marius Cosmin 

Feraru I. Ioan Bogdan Pişta A. Elisei 
Florian Gh. V. Florin Viorel Sabău F. Ionuţ Gheorghe 

Ghile I. Marian Mihai Şandra I. Răzvan Ovidiu 
 

“Cel mai mare secret în viaţă este că nu există nici un secret. 
Indiferent de ţelul tău, poţi ajunge acolo dacă ești dispus să muncești.” 

(Oprah Winfrey) 
 

“Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina; 
 sub pașii tăi care urcă, ele se vor înmulţi la nesfârșit.” 

(Franz Kafka) 
  



 

Clasa a XII-a F lb. maghiară - tehnician în prelucrarea lemnului 
Diriginte: ing. Pop Elena  

 

 
 

Elevi 
Banyai C. Andras 

Bodo J. Jozsef 
Corb S. Zsolt Sandor 

Czirjak G. Gabor 
Farkaş S. Iosif Gavril 

Kocsiş A. Bela 
Lukacs I. Jozsef 
Mile Z. Zoltan 

Sandor L.J. Laszlo Lorand 
Szappanos A. Krisztian Gyula 

Szasz C. Mario 
Szep G. Gabor David 
Szilak L. Zsolt Efraim 
Szocs L. David Mark 

Szucs C. Emoke Erika 
 
 

 
 

FELICITĂRI pentru ABSOLVIRE! 
 Dragi elevi, în urmă cu patru ani, aţi păşit cu emoţie şi aparent cu teamă pe poarta liceului! 

Eraţi bobocii acestei şcoli!  
Acum, tot cu emoţii, vă pregătiţi să păşiţi mai departe de această şcoală! Sunteţi absolvenţi! De 

acum calea pe care o veţi urma depinde numai de voi! 
Vă doresc numai bine, împliniri şi câteodată să vă gândiţi la vorbele lui Albert Einstein: 
,,Există două moduri de a trăi în viaţă: unul ca şi cum nimic nu este un miracol şi altul ca şi cum 

TOTUL este un MIRACOL!” 
 

GRATULÁLOK A KICSENGETÉSETEK ALKALMÁBÓL 
Kedves diákjaim, ezelőtt négy évvel félénken átléptétek az iskola kapuit. Akkor még a  Főiskola 

gólyái voltatok. 
Közben az idő elrohant, lassan végzős diákok lettetek és amint leérettségiztek kezetekbe 

veszitek sorsotokat és dönteni fogtok a jővőtökről. 
Szívből kivánom nektek a lehető legjobbakat, sok szerencsét és egészséget és közben  

gondoljatok Albert Einstein idézetére, aki azt mondta: 
,,Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat, vagy 

pedig abban, hogy a világon minden varázslat.”(traducere prof. Kristo Tunde) 
 

prof. Elena Pop 



 

Clasa a XIII-a A - tehnician în construcţii şi lucrări publice 
Diriginte: prof. Nistor Monica  

 
 

Elevi 
Balogh I. Teodor Nicolae Micloş D. Iosif Marius Rezmuveş G.Ildiko Orsolya 

Blaj V. Sorin Vasile Oşvat F. Ana Geanina Sarca P. Petru Vlad 
Bortiş F. Daniel Emanuel Pall V. Levente Cristian Sfârlea S. Sorin George 
Faur V. Marin Valentin Paşcalău G. Ionuţ Vlăduţ Szabo E. Imre Jozsef 

Kadaş I. Ioana Popovici S. Mihai Varga Szamanta Jutka 
Kovacs S. Adam Zoltan Rezmuveş G. Geza Csaba Vinter I. Tudor Ioan 

 
"Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm." (Victor Hugo) 

 

Acum cinci ani când aţi venit la liceu eraţi nişte copii. Pe parcurs, cu dăruire, ne-am străduit să 
vă învătăm multe lucruri noi pentru voi, dar mai ales să deveniti OAMENI, pentru că doar aşa veți 
cunoaşte realizări pe toate planurile. 

Eu vă doresc să devenţi ceea ce vă doriţi  dar să fiţi mereu oameni ! 
Cu mult drag, 

 diriginta voastră prof. Monica Nistor 
 

Timpul a trecut dar nu fără folos, dacă nu e ceva constructiv cel puţin îţi face datoria de a 
consemna trecerea; consider că acești ani au fost îmbrăcaţi cu multe învăţăminte scumpe pe care 
le-am primit de la profesori, colegi, prieteni și totodată multe amintiri frumoase, amintiri care vor fi 
întotdeauna un loc de întâlnire pentru noi și o hrană pentru prezent. Toace aceste amintiri au 
însemnat că am avut în tot acest timp un statut pe care nu-l vom mai avea niciodată, acela de elev. 

Balogh Teodor Nicolae 

  



 

Clasa a XIII-a B - tehnician instalator pentru construcţii  
Diriginte: ing. Luncan Florica  

 
 

Elevi 
Abrudan A. Ionuţ Cristian Lup I. Ionut Florin 

Barna P. Ioan Cristian Oprean T. Vlad Cristian 
Benedek L. Zoltan Attila Pop E. Gergo 
Berinde A. Adrian Sorin Popuţe T. George Ionuţ 
Călugar F. Florin Marius Tiriteu F. Ovidiu Florin 

Degău I. Sergiu Mihai Vâlcan C. Constantin Emilian 
Fodor S. Norbert Sandor Varga T. Tamas Istvan 

 
 
 
 

MOTTO 
Cei care înving nu abandonează niciodată, 
Cei care abandonează nu înving niciodată. 

(Herbert Harris) 
 

  



 

Clasa a XIII-a C - tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 

Diriginte: ing. Manea Florentina  

 
 
Elevi 

Ciorba M. Cristian Crăciun Popa P. Petru Marius 
Fabian S.Csaba Laszlo Pruncuţ F. Ovidiu Mihai 

Floruţ V. Ionut Sarkadi A. Attila 
Gavrilas T. Ovidiu Gheorghe Sonea A.T. Sergiu Lucian 

Kovacs-Ban D. Flavius Daniel Szabo A. Tamaş David 
Marcu T.F. Andrei- Florin Ţenţ D. Raul Florin 
Miclăus I. Marian Florin Tiponuţ T. Petru 

Neculai S. Marius Cristian Vuşcan D. Vlad Alexandru 
Panc G. Sebastian Adrian Weber Ş. Andras Laszlo 

Pantea I. Ionuţ Eugen  
 

"Nu destăinui prietenului tău toate secretele vieţii tale; se poate prea bine ca într-o zi să-ţi 
devină duşman. Nu fă duşmanului tău tot răul pe care i-l poţi face; se poate prea bine ca într-o zi să-ţi 
devină prieten!" 

În şcoală am învăţat să ştim, să facem, să trăim împreună cu alţii, să fim oameni adevăraţi. 
Nu trebuie să renunţăm niciodată, pentru că atunci nu vom fi învingători, iar viaţa nu este o 

ştiinţă exactă, ci este arta de a reuşi să facem tot ce ne propunem şi ne imaginăm a fi perfect. 
 

ing. Manea Florentina 
  



 

Clasa a XIII-a A f.r. - tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii 
Diriginte: prof. Mic Gabriel  

 Elevi  

Benţe G. Melania Filimon F. Octavian Paşcalău A. Cornelia-Felicia 
Biber N. Adela Olga Gabrian S. Marinel -Vasile Pascu S. Adrian-Marian 

Biber N. Angela Hadade F. Florin Nicolae Perţe C. Nicu 
Brata F. Ana Mihaela Halasz F. Melinda Pintea V. Cristian Gheorghe 

Bulzan A. Nicolae Florin Iovan Mariana Ritok A. Eva- Barbara 
Ciuciu I. Marius Iuhas N. Anca-Mihaela Sabău D. Traian 
Ciuciu Mihaela Kabai V. Viţenţiu Sabău N. Corina-Elena 

Dărăban I. Crina-Lenuţa Kocsis S. Anita Renata Sârb Gh. Alin-Gheorghe 
David (căs.Sînza) T. Florica-Casiana Leş M. Cristinel Silaghi I. Florina Emilia 

Dume V. Simona-Maria Lupău I. Mariana Tirla M. Monica Catiţa 
Ferche V.I. Raul-Florin Molnar Ferencz Totorean I. Cătălin Marius 

 Vesea I. Marinela Ioana  
Dragi elevi,  
Se încheie azi o nouă etapă din viaţa voastră de liceeni. Pentru mine, această etapă nu a înseamnat doar ceva 

vechime în plus, ci și o nouă acumulare de experienţă, de emoţii și împliniri trăite alături de voi, în timp ce v-am condus 
o vreme pașii de-a lungul drumului pe care cu înţelepciune îl numim educaţie. Poate că unii dintre voi s-au mai 
împiedicat, am fost acolo la timp să-i ridicăm, să-i scuturăm de praf și să-i îndrumăm spre înainte, poate că alţii au pășit 
mai încet, mai stângaci, am încercat să-i facem să sporească ritmul și-am reușit, dar cei mai mulţi dintre voi aţi mers 
hotărâţi și fermi până la capăt și suntem cu toţii mândri de asta. Mult succes în continuare și baftă la examenul de 
bacalaureat. 

prof. Mic Gabriel Adrian 

 

Clasa a XIII-a B f.r. - tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii 
Diriginte: prof. Rusu Georgeta  
 Elevi  

Balogh Mihai Alexandru Kuzneţov A. Natalia Puie A. Răzvan George 
Boroş V. Viorel Lucaci N. Liviu Puşcaş A. Daniel 
Buzle I. Elena Lucan (Tarcea) V. Ioana-Mariana Puşcaş A. Marcel Sorin 

Chifor Florentina Luncan P. Cristian Dan Sabău G. Florica Felicia 
Ciordaş P. Mădălin Mălan D. Nicolae Liviu Sabău Ramona Maria 

Cornenci I. Silvia-Felicia Mălinescu I. Aurica Şurubaru D. Mihaela 
Cozma Mariana Moza F. Rodica Florica Şuteu A. Florina Nicoleta 

Dogar S. Crenguţa Mureşan L. Raul Usvat D. Rodica Angela 
Gyongyosi I. Mihai-Jeno Muscaş I. Zoriţa Vaida Tudorel Marcel 

Huszar I. Ana Negruţ Radu Varga Andreea 
Istodor Aurel Opriş D. Ovidiu Marius Nicolae Viliga R. Mihaela Mariana 

Kovacs E. Brigitta Pentea F. Florica Claudia  
 

 
Aripi largi și zări înalte, dragi absolvenţi! 

Când iunie ne bate la ferestre 
Cu boabe roșii de cireșe coapte, 

Și-n lanuri spicul verde se trezește 
Foșnind în soare râsete și șoapte, 

... atunci se derulează aceeași piesă,  
dar cu alți actori. 

Festivitatea de absolvire se apropie... Pe unii 
emoțiile îi copleșesc, alții și le ascund cu un stoicism 
demn de admirat. Fiecare în felul lui trăiește cu 
mândrie acest moment unic însoțit de notele solemne 
ale eternului Gaudeamus ... 

Fiecare își ia de-acum zborul pentru a-și duce 
la îndeplinire visul. 

prof. Rusu Georgeta 
 



 

 

Clasa a XIV B seral - tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 
Diriginte: prof. Sălăgean Anne Mari  

 Elevi  

Bortoş I. Roland Bogdan Fechete L. Bogdan George Marian O.M. Vlad Andrei 
Buda D. Ruben Fetea F. Marius George Maxim L. Marius 

Budaşca L. Loghin Hegeduş Gabor Sârb M. Mihai Ioan 
Bulzan A. Vasile Ionel Iancu M. Monica Cristina Sasca F. Adrian Beniamin 

Burlea L. Ilie Ioan Iuhasz A. Cristian Iosif Szilagyi M. Mihai 
Cuc D.Răzvan Jurcuţ-Raţ  M. Beniamin Cristian Todor Ciprian Viorel 

Ehik I.F. Attila Istvan Macra S. T. Răzvan Alexandru Vass L. Istvan 
 Vilciuk Călin Mihai  

Dragi absolvenţi, iată că a sosit și momentul despărţirii, dar în același timp și al unui nou început când 
vi se deschid noi porţi și cele acumulate pe băncile școlii vor fi puse în practică și vor legitima valoarea 
câștigată în timpul celor patru ani petrecuţi în acest liceu. În limita amintirilor și cunoștinţelor vă pot spune 
că anii de liceu, de-o frumuseţe inegalabilă, rămân unici în viaţa fiecăruia pentru că sunt anii primelor 
întrebări, certitudini și emoţii și pentru că de ei te leagă aduceri-aminte frumoase sau pentru unii mai puţin 
frumoase: prima notă mare la română, 3-ul firav la matematică, foamea și starea de semi-leșin după șase ore 
de cursuri, interminabilele ședinţe cu părinţii și episodul care a urmat după, viteza cu care părăseai, cu 
capul vârât între umeri, incinta liceului în tentativă de chiul și multe altele de care vă veţi aduce aminte cu 
nostalgie peste ani și ani.... 

Dragii mei, în urma absolvirii acestui liceu veţi primi o diplomă, care nu este altceva decât certificatul 
vostru formal că sunteţi potenţiali generatori de idei. Depinde DOAR DE VOI, să vă amintiţi permanent 
aceste idei și sunt convinsă că o veţi face. Urmaţi cu hotărâre direcţia visurilor voastre! Trăiţi viaţa pe care 
v-o imaginaţi! Încercaţi să trăiţi frumos. Încercaţi să obţineţi fericirea. Multumiţii lui Dumnezeu că existaţi în 
acest rol, castingul l-aţi câștigat de mult. Jucaţi-vă propriul rol cât mai frumos, astfel încât, la final să vă 
puteţi aplauda singuri deoarece noi nu vom mai fi aici pentru a o face. 

Vă doresc ca realizările de până acum să fie continuate și întrecute doar de împlinirile anilor ce vor 
urma. 

prof. Sălăgean Anne-Mari 
 

Clasa a XIV A seral - tehnician în construcţii şi lucrări publice 
Diriginte:  prof. Drăgian Ana  

   
 Elevi  

Bar I. Florian Igna Gh. Ovidiu Cosmin Petri F. Orsolya Beata 
Barta I. Zsolt Labău T.G. Teofil Gheorghe Reştea P. Sorin Dumitru 

Berke G. Mihaela Moldovan E. Aurel Robotin I. Joszef 
Burlea L. Marius Morar Z. Cristian Mircea Valicsek I. Iaroslav Iarko 

Csiki P. Attila Istvan Morgovan V. Florin Vancea Mihai Gavril 
Fora N. F. Alexandru Iulian Pall V. Timea Erzsebet Zah Gh. Adrian George 
Vine o vreme când te convingi din ce în ce mai mult de adevărul că orice etapă a vieţii are un final. 

Timpul trăit rămâne în noi luminându-ne... Viaţa este o serie de experienţe, fiecare din ele ne maturizează, 
chiar dacă uneori este greu să ne dăm seama de acest lucru. Nimic nu poate fi mai frumos pentru un om 
decât trecutul, căci trecutul e tinereţe, iar tinereţea e fericire. Emoţiile despărţirii sunt intense în aceste 
momente, iar amintirea acestor ani va rămâne mereu vie în inimile noastre. Personal, mă bucură faptul că 
anii petrecuţi în acest liceu v-au conturat armonios şi riguros personalitatea, devenind astfel capabili de a 
înfrunta cu demnitate şi ambiţie următoarea etapă din viaţa voastră. 

Mult succes în tot ceea ce veţi întreprinde! 
prof. Drăgian Ana 



 

 


