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Dragi absolvenți, 
 

Întotdeauna finalurile ne iau prin surprindere, pentru că nu ne așteptăm ca timpul să treacă atât de 

repede. Anii de liceu s-au scurs asemeni apelor unui râu de munte, curate ca lacrima și repezi ca visele...  

Vă aflați acum la finalul unui drum și în fața primului mare prag pe care viața vă provoacă să-l 

înfruntați. Vârsta fără griji, exuberanța lui "totul e posibil" și soluțiile oamenilor mari pentru orice problemă 

rămân în urmă. De acum voi veți fi cei care veți purta responsabilitatea fiecărui pas pe care-l veți face, a 

fiecărei alegeri, dar și a fiecărui succes, a fiecărei realizări. 

Noi, dascălii care am vegheat la formarea voastră, am vrea să credem că vă trimitem în viață 

pregătiți să o înfruntați, să atingeți succesul indiferent în ce loc veți ajunge. Sunteți, fiecare dintre voi, suma 

locurilor prin care ați trecut și a oamenilor cu care v-ați intersectat. Și unul dintre locurile care și-a pus 

amprenta asupra personalității voastre este, fără îndoială, Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuși". Sunteți 

ambasadori ai acestei școli. Și, așa cum sculptorul cu har de zeu a dat glas pietrelor prin munca lui de rob, 

tot așa și voi sunteți datori să desăvârșiți efortul nostru, al dascălilor, să-i faceți chip omului frumos care se 

ascunde în voi. 

Sunteți, dragi absolvenți, oamenii momentului în Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuși". Și nu este un 

moment oarecare, fiindcă suntem în an aniversar, cu dublă semnificație pentru noi. În această primăvară 

noi, profesori și elevi ai acestui liceu, am sărbătorit 50 de ani de la înființarea Liceului Industrial de 

Construcții din Oradea, devenit din anul 2002 Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuși" și 140 de ani de la 

nașterea patronului spiritual al școlii.  

Cele două aniversări au fost marcate printr-o serie de manifestări care au început în 19 februarie, 

când, la inițiativa doamnei Othilia Groza, în numele absolvenților Liceului Industrial de Construcții și cu 

sprijinul Direcției Județene pentru Cultură Bihor, a avut loc dezvelirea unei plăci comemorative dedicate 

patronului spiritual al școlii. Pentru noi, însemnele de pe placa de marmură ce va rămâne pentru totdeauna 

pe zidul clădirii sunt un semn de noblețe, iar trecătorilor ea le va vorbi mereu despre mentorul nostru și le 

va reaminti onoarea ce i se cuvine.  

Evenimentul a fost urmat, în aceeași zi, de omagiul adus la Monumentul dedicat lui Constantin 

Brâncuși din Parcul 1 Decembrie, iar în luna martie, de alte manifestări dedicate celor două aniversări. În 

data de 10 martie a avut loc o masă rotundă care a avut loc în Sala Mare "Traian Moșoiu" a Primăriei 

Oradea, cu tema "50 de ani de învățământ tehnic de construcții în Oradea", întâlnire la care au fost invitați 

părinți, elevi, profesori din școlile gimnaziale bihorene, reprezentanți ai partenerilor economici din domeniul 

construcții. 

Seria manifestărilor dedicate Colegiului Tehnic "Constantin Brâncuși" și patronului spiritual al școlii a 

culminat cu întâlnirea absolvenților - "Arc peste timp" - organizată în data de 26 martie la Teatrul de Stat 

"Regina Maria". Evenimentul, care a reunit absolvenți și profesori, figuri importante asupra cărora liceul 

nostru și-a pus amprenta, a fost prilejul pentru foștii elevi de a-și exprima recunoștința față de dascălii lor 

înmânându-le placheta si diploma jubiliară, a aniversarii a 50 ani de la înființarea liceului. 

Dragi absolvenți, îmi doresc să cred că împreună vom reuși să ținem vie această școală în Oradea și că 

vom putea convinge comunitatea că lumea aceasta nu e posibilă fără constructori. Voi sunteți cei mai buni 

ambasadori ai acestei școli. Fiți, acolo unde ajungeți, buni meseriași, profesioniști exemplari și, dacă se 

poate, chiar modele pentru cei din jurul vostru. Învățați să zburați asemeni păsării măiastre, ca să ajungeți 

cât mai sus, încercați să vă asumați performanța patronului nostru spiritual, ambiția, tenaciatatea, 

modestia și înțelepciunea lui! 

 

director, prof. Daniela Vîlceanu 



Dragi absolvenţi, 

Acum patru ani aţi trecut timizi pragul acestei şcoli, dar cu sufletul şi mintea deschise spre fereastra 

cunoaşterii. Unii dintre voi v-aţi poticnit, alţii aţi păşit mai încet, dar cei mai mulţi dintre voi aţi mers 

hotărâţi până la capăt.  

Noi, dascălii, v-am vegheat fiecare pas, am vrut şi am încercat să vă învăţăm ce înseamnă cinstea, 

responsabilitatea, lucrul bine făcut, că viaţa este făcută din urcuşuri şi coborâşuri, că tinereţea şi vitalitatea 

voastră nu trebuie irosite. 

Anii de liceu au fost o provocare căreia i-aţi răspuns odată veniţi aici. Aţi supravieţuit temelor pentru 

acasă, testelor şi tezelor, aţi luptat pentru note, aţi avut eşecuri şi aţi trăit adevărate bucurii, aţi trecut prin 

situaţii inedite pe care aţi învăţat să le depăşiţi. Toate acestea v-au pregătit pentru viaţă. 

Acum, când se încheie această etapă din viaţa voastră de elevi, sper ca tot ceea ce aţi învăţat în anii 

de liceu să fie o temelie solidă pe care vă veţi clădi viitorul. 

Să nu uitaţi niciodată că, pe băncile acestui lăcaş de învăţământ v-aţi format, iar faptele voastre 

viitoare să fie demne de numele celui care a creat ca un zeu, a poruncit ca un rege, dar a muncit ca un rob. 

Vă doresc mult succes şi să vă atingeţi scopurile nobile. 

director adjunct,  

prof. Mic Gabriel 

 
Cei mai frumoşi ani din viaţă sunt anii de liceu, de aceea să nu-i uitaţi niciodată nici pe dascălii voştri, 

care au încercat să vă modeleze vieţile şi sufletele, nici pe colegii cu care aţi împărţit eşecuri şi succese. Toţi 

ne-am străduit ca această perioadă a vieţii voastre, cea a trecerii de la copilărie la maturitate, să fie cât mai 

frumoasă şi mai interesantă pentru voi. Sper că efortul nostru comun depus în aceşti patru ani şi 

cunoştinţele pe care le-aţi asimilat să vă fie de folos, să vă deschidă căi şi uşi în viaţă. 

Drumurile vieţii vă vor duce pe căi diferite, iar voi să vă aduceţi aminte cu drag de dascălii voştri, de 

colegi, de toţi cei care au pus o piatră la temelia formării voastre profesionale.  

Vă doresc să realizaţi tot ceea ce v-aţi propus, mult succes la examenul de Bacalaureat şi, în special, 

la examenele vieţii. 

 

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... 

director adjunct,  

ing. Rugan Gheorghe 



ARC PESTE TIMP 
 

 
La ceas de sărbătoare şi bilanţ pentru Colegiul Tehnic 

„Constantin Brâncuşi” Oradea, cu prilejul întâlnirii absolvenților și 
profesorilor școlii în data de 26 martie 2016 la Teatrul de Stat 
„Regina Maria”, domnul Piț Ioan, director al școlii între anii 1979-
1987, a prezentat un elocvent istoric al liceului: 

Îndeplinesc cu mare emoţie şi bucurie plăcuta misiune de a 
încerca să conturez câteva momente semnificative din viaţa 
liceului. 

Aşa cum spunea şi Brâncuşi „Ne găsim cu toţii la sfârşitul unei 
epoci şi este necesar să ne întoarcem la începutul tuturor bucuriilor 
şi să regăsim ceea ce s-a pierdut”. 

De aceea întâlnirea noastră se vrea un arc peste timp şi un 
dialog între generaţii, o revedere peste ani a celor 45 de promoţii de absolvenţi, o reconsiderare a meseriei 
de constructor, care este veche de când lumea şi care va exista în toate timpurile. 

Liceul de Construcţii a luat fiinţă în anul 1966, alături de Liceul Industrial Construcţii de Maşini. Ca 
urmare a alternării perioadelor de practică comasată cu cele de cultură generală, planul de învăţământ la 
aceste licee a fost eşalonat pe 5 ani până în anul 1977-1978, când s-a trecut la 4 ani. 

Şcoala a fost solicitată atât de elevii din mediul urban, cât mai ales de cei din mediul rural de unde 
venea cea mai mare parte a elevilor noştri care erau navetişti sau interni. În ciuda vicisitudinilor acestei 
meserii, am putut remarca prezenţa unui număr mare de fete la toate profilele. Materialul uman fiind mai 
puţin omogen a fost nevoie din partea cadrelor didactice, a inginerilor şi a maiştrilor instructori de un efort 
susţinut. 

Liceul a fost cunoscut ca Liceul Industrial de Construcţii, apoi Industrial nr. 3, 4, Grup Școlar de 
Construcţii, iar din 2002 „Colegiul Tehnic Constantin Brâncuşi”. De-a lungul timpului a avut o diversitate de 
forme de învăţământ, liceu, şcoală tehnică, şcoală postliceală, şcoală profesională, de maiştri, curs de zi, 
seral, frecvenţă redusă, şi-a adecvat periodic profilele şi meseriile: construcţii civile, instalaţii în construcţii, 
arhitectură, drumuri şi poduri, mecanică, electrotehnică şi chiar profilul filologie. 

Baza materială este bună având 40 de săli în cele trei clădiri din care 21 săli de clasă, laboratoare, 
cabinete de specialitate, iar cursurile se desfăşoară la zi, într-un schimb. Menţionăm sala de sport şi sala de 
festivităţi au fost construite în mare parte cu forţe proprii în cadrul practicii productive. 

Elevii noștri au construit frumos şi cu responsabilitate, iar dovezile sunt multiple şi, cu siguranţă, 
absolvenţii noştri privesc cu emoţie şi acum la edificiile din Oradea, Băile Felix, 1 Mai, Canalul Dunăre - 
Marea Neagră, unde au participat pentru trei luni 100 de elevi din clasele a XI-a, la blocurile de locuinţe din 
toate cartierele oraşului, magazinul Crişul, Sala Sporturilor, Casa de Cultură, Spitalul de Copii, Spitalul 
Judeţean. Câţi dintre voi nu tresăriţi la vederea lor şi vă bucuraţi că aţi fost părtaşi la construirea acestora! 

Afirmăm cu certitudine că absolvenţii noștri au fost bine pregătiţi şi au îmbrăţişat şi alte domenii. Cei 
mai mulţi au rămas fideli construcţiilor, proiectării, administraţiei, învăţământului. 

Numai în cadrul colegiului nostru lucrează şase absolvenţi ai şcolii; la Facultatea de Construcţii 
lucrează un mare număr de absolvenţi. Lor li se adaugă cei care s-au îndreptat spre sănătate, culte, 
alimentaţiei publică, turism, oameni de afaceri din cei mai prosperi. 

Statistiile sunt surprinzătoare şi ele ne dau posibilitatea să afirmăm că numai munca susţinută a 
cadrelor didactice şi efortul absolvenţilor noştri a făcut posibilă afirmarea lor în multe domenii. Aşa a 
rezistat şcoala mai ales după 1989 când concurenţa a fost deosebită şi când tentaţiile noilor domenii au 
făcut ca meseria de constructor să devină mai puţin atractivă. 

În cei 50 de ani de existenţă, conducerea şcolii a fost asigurată de: ing. Florian Trifa, care a pus bazele 
acestei unităţi şi a întreprins măsuri pentru dezvoltarea ei, prof. Constantin Artin, prof. Ioan Piţ, prof. Maria 
Mieruţ, prof. Gherghel Dumitru, prof. Mihai Creţu, prof. Aurora Tabacu şi, în prezent, prof. Daniela 
Vîlceanu. 



Şcoala a fost încadrată în acest interval cu 878 cadre didactice de toate specialităţile, ingineri, maiştri 
instructori, asigurându-se condiţiile optime pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ.  

Noi, dascălii, am încercat să vă facem conştienţi de faptul că omul nu câştigă dreptul la cinste numai 
prin ce este, ci şi prin ceea ce face pentru societate şi poporul său. 

Numărul elevilor care au absolvit la această şcoală se cifrează la 66506, din care liceu 45751, şcoală 
profesională 15265, şcoală de maiştri 1535, şcoală tehnică postliceală 3955, care a dat specialişti bine 
pregătiţi şi care a funcţionat până în anul 1975-1976, iar din 1990-1991 ca şcoală postliceală. În anul şcolar 
1977-1978 au absolvit două promoţii, ultima cu cinci ani şi prima promoţie de patru ani. 

Începând cu anul 1974 şcoala noastră participă la concursuri ştiinţifice ale elevilor unde se evaluează 
atât partea teoretică, cât şi cea practică. Dintre cei 237 de participanţi la faza naţională, au obţinut premiul 
I 27 elevi, premiul II 19 elevi, premiul III 19 elevi, menţiuni 71de elevi. De remarcat şi de apreciat specialiştii 
care s-au ocupat de pregătirea lor suplimentară fără nici o remuneraţie. Amintim doar premiul I, faza 
naţională: ing. Kirr Lucia, ing. Maior Gheorghe, arh. Iovin M., ing. Negrea Ana, ing. Vidican Gabriela, ing. 
Paşcanu Carmen, prof. Ieran Carmen, ing. Muşet Ioan, ing. Brad Magdalena, ing. Luncan Floare, ing. Gale 
Monica, ing. Ogbarschi Mariana, ing. Chiş Angela, ing. Tabacu Aurora, maistru Droj Laurenţiu, maistru 
Burcă Mircea, maistru Dragoş G., ing. Cozorici N., maistru Negruţiu Ioan. Pe lângă munca inginerilor trebuie 
să amintim în mod special şi tenacitatea concurenţilor, care au obţinut premiul I pe ţară: Pardi Mihai, 
Barabaşa Ana Maria, Les Erika Gerda, Sava Florin, Rezic Emese, Cacuci Vasia Valadia, Mercea Emil, Blaga 
Cornel, Negru Mariana, Bozgău Al., Baciu Gheorghe, Jac Anton, Zaha Ioan Dorin, Cipleu Emil, Laşiţ Ioan, Gui 
Ovidiu, Gaicu Dănuţ, Morong Gheorghe, Czina Istvan Imre, Ambru Cosmin, Noge Roxana, Popa Bogdan, Bac 
Sabin Călin, Bako Ana Maria, Sarca Raul Vasile, Olaru David Claudiu. 

Pe plan cultural şi sportiv au fost organizate numeroase întreceri sportive și concursuri. Şcoala a avut 
sportivi care au devenit nume cunoscute în fotbal, lupte, judo, handbal, atletism şi care au găsit multă 
înţelegere din partea noastră (sportivul Fildan Ioan- medalia de aur pe ţară la Crosul Tineretului din 1973; 
echipa de lupte, locul I, la Cluj, 1975, Nicolae Ile- multiplu campion naţional la scrimă). 

Activitatea culturală s-a remarcat prin participarea la concursuri în care un rol important l-a avut 
corul şcolii, condus de prof. Stegaru. Excursiile şcolare sau cele de studiu au fost numeroase şi bine 
organizate, atrăgând atenţia cea din 1968 de 10 zile, cu un traseu de invidiat, condusă de Pinţia Gh., 
Bondar K. 

După toate aceste date statistice, socotesc că merită să ne întoarcem la lucruri mai pământeşti şi 
pentru aceasta mă folosesc de o întrebare retorică- cine nu-şi aminteşte de uniforma şcolară, de numărul 
matricol, de cordeluţă şi chipiu? Cine nu-şi mai aminteşte de gimnastica de înviorare de dimineață, de fuga 
de la ore, de absenţe şi eliminări? Câte recuperări ale zilelor de practică neefectuată au avut loc, care era 
viaţa din internat? 

Am trecut cu bine prin toate, aţi rezistat; aveam ore şi sâmbăta, după care curăţam frunzele din 
parcuri şi malurile Crişului. Toamna începeam cu o lună de munci agricole, culegeam porumbul, sortam, 
depozitam. Participam la acţiunile ocazionate de 1 mai, 23 August sau alte festivităţi.  Toate au devenit 
amintiri adeverind zicala că şcoala şi armata sunt surse inepuizabile de nostalgii. 

Dragi absolvenţi, doresc în încheiere să vă mulţumim pentru participare şi să subliniez că întregul 
comitet de organizare a făcut un efort ca sărbătoarea constructorilor să fie o reuşită. Un rol important l-au 
avut Groza Othilia, Pantea Florian şi Droj Laurenţiu, cărora le mulţumim în mod deosebit. 

Mulţumesc, de asemenea, tuturor colegilor pe care i-am avut de-a lungul celor 42 de ani petrecuţi în 
şcoală pentru bucuria clipelor trăite împreună. 

Mulţumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să ne îndeplinim misiunea de dascăli şi pentru că azi 
suntem împreună, aici. 

Vă dorim sănătate, satisfacţii, împreună cu familiile şi vă asigurăm de toată consideraţia noastră. 
 

prof. Piț Ioan  
  



ACUM 40 DE ANI… 
“Dacǎ nu zidește Domnul o casǎ,  

degeaba lucreazǎ cei ce o zidesc” Ps 127 
 

Acum 40 de ani eram eleva acestui liceu cu oameni deosebiți. Atunci se 
numea L.I.C., iar noi elevii, aveam uniformǎ, chipiu și numǎr matricol. Nu 
știam cǎ eram mai ușor de supravegheat în timpul liber dacǎ eram un numǎr. 
Apoi numǎrul se transforma în nume… Colegii mei au primit bǎtaie în 
cabinetul directorului adjunct, pentru cǎ au fost observați în locuri interzise, 
bar sau bisericǎ. Pentru fapte minore, fumat de exemplu, se trimitea la tuns 
copos sau zero, la frizeria din vecini cu 2 lei. 

Ȋmi amintesc cu plǎcere de orele ținute în sala 21 și în câteva cabinete, 
de oameni devotați meseriei. Am avut dascǎli model care ne-au învǎțat 
despre lume și viațǎ. Pǎcat cǎ nu aveau curajul sǎ ne vorbeascǎ despre 
Creatorul Universului, Domnul Dumnezeu, despre Fiul Sǎu Isus Cristos care ne-
a rǎscumpǎrat prin jertfa Sa de pe cruce acum 2000 de ani și despre Spiritul 
Sfânt care ne cǎlǎuzește și ne inspirǎ mereu. Nu știam mai nimic despre 

Fecioara Maria și despre sfinți. Pǎrinții noștri s-au ocupat de dezvoltarea fizicǎ, dascǎlii de dezvoltarea 
intelectualǎ, iar nouǎ apoi, ne-a revenit sarcina sǎ ne ocupǎm de sufletul nostru, sǎ-L gǎsim pe Cel Nevǎzut 
dar Veșnic Viu. Fǎrǎ ajutorul lui Dumnezeu nu putem face nimic bun, frumos și durabil. Pentru a ajunge la 
concluzia asta am pierdut timp prețios din viațǎ și de abia la 36 de ani m-am întors cu fața spre El și respect 
poruncile Lui. De atunci viața mea a cǎpǎtat sens și sunt fericitǎ. 

Fresca mare și frumoasǎ din sala 23 s-a realizat acum 40 de ani de colegii mei de la arhitecturǎ. Cele 
douǎ corpuri de clǎdiri, din curte și de peste drum, s-au construit și din munca maiștrilor și a colegilor de la 
constructii și instalații. Am legat prietenii durabile cǎci mergeam în multe excursii, ne țineam zilele de 
naștere în scoalǎ, chiar revelionul 1976 l-am sǎrbǎtorit în douǎ sǎli de clasǎ de la parter și ne-am simțit 
minunat. Nu îți trebuie mult ca sǎ fii fericit. Eram îmbrǎcați la fel, eram toți modești, desigur cu 
personalitǎți diferite. Aveam inițiative și eram încurajați. Era un laborator fotografic al școlii pentru 
developat filme alb-negru, aveam o formație de muzicǎ ușoarǎ cu baterie de tobe, chitare electrice, soliste 
și o formație de dansuri populare; aveam echipe de volei, handbal și fotbal ce erau mereu pe primele locuri 
în campionatul liceelor. 

Dupǎ facultate, am ajuns sǎ predau discipline de specialitate alǎturi de foștii mei profesori, care m-au 
primit cu cǎldurǎ. Ca diriginte am încercat sǎ ofer elevilor mei, ce ne doream noi când eram tineri adicǎ 
încredere, timp, ascultare și rǎbdare. Am fost cu elevii la mai multe concursuri pe meserii la faza naționalǎ 
dar mi-aduc aminte de cel de la Timișoara din 2001. Era în martie 19, ziua Sfântului Iosif, prima probǎ de 
concurs, iar seara în ajun am mers cu cei doi bǎieți la bisericǎ, sǎ cerem ajutor. La finalul concursului, cei doi 
elevi, Dan Florin și Buibas Marius au câștigat locul I și locul III pe țarǎ. Când am fǎcut o pozǎ împreunǎ cu 
diplomele proaspǎt primite, am realizat cǎ pe film au apǎrut și douǎ entități luminoase, așa ca sǎ nu uitǎm 
cui sǎ mulțumim de ajutor… 

Și pentru cǎ ne numeam la un moment dat „Grup Școlar Industrial de Constructii Montaj” și aici se 
întâmplau multe lucruri frumoase cu oameni minunați, am propus la un consiliu profesoral din decembrie 
1992, ca liceul sǎ poarte un nume, un nume frumos. Ȋn ianuarie urmǎtor m-a sunat dl director Gherghel, ca 
sa aduc dimineațǎ la școalǎ, trei variante de nume pentru patronul spiritual al liceului, deoarece s-a dat 
ordonanțǎ de la minister pentru aceasta. Astfel, dintre Anghel Saligny, Menumorut și Constantin Brâncuși, 
colegii au votat în unanimitate ca patronul spiritual al școlii sǎ fie marele artist, sculptor și român Brâncuși, 
ca o micǎ reparație la marea nedreptate la care a fost supus de statul comunist. 

Acum în anul jubiliar, doresc tuturor profesorilor și elevilor care formeazǎ pietrele vii ale Colegiului 
Tehnic “C. Brâncuși” din Oradea, multǎ sǎnǎtate și înțelepciune. Am fost o echipǎ de organizare a 
manifestǎrilor omagiale din februarie și martie a.c. și doresc sǎ mulțumesc pentru tot ajutorul, Șefului de 
echipǎ, Domnul nostru Isus Cristos. Tot ce facem, sǎ facem în Numele Lui. Numele Lui să fie lǎudat! 

 

dr. ing. Othilia Groza 



NOSTALGII LA CEAS ANIVERSAR 
 

La ceas aniversar, îmi aștern pe hârtie câteva gânduri; 

emoțiile care mă încearcă sunt mari, fiindcă mă gândesc la toți acei 

oameni devotați și pregătiți care au făcut și continuă să facă istorie 

prin generațiile de elevi și absolvenți pe care îi pregătesc. 

La sfârșitul lunii martie am avut onoarea și bucuria de a 

participa la întâlnirea prilejuită de împlinirea a 50 de ani de la 

înființarea liceului; a fost un eveniment minunat, un lucru deosebit 

de emoționant și înălțător, un moment de mare încărcătură 

emoțională, de comunicare sufletească directă. 

Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să fim 

împreună la ceas aniversar și mă înclin cu respect în fața dascălilor 

de ieri și de azi care au fost prezenți, dar și a celor care nu au fost și 

în fața părinților noștri cărora le datorăm recunoștința absolvirii 

acestui liceu. 

Mulțumesc, de asemenea, iubiților noștri profesori care au răspuns 

cu amabilitate invitației de a participa la această aniversare, prezența 

dânșilor conferindu-i o altă culoare, făcându-ne să ne simțim mai tineri 

deoarece i-am avut alături, dându-ne senzația că ne mai pot îndruma cu 

competență, dragoste și căldură, așa cum au făcut-o în cei 50 de ani de 

existență a liceului. Privindu-i pe acești oameni care o viață întreagă și-au 

dedicat-o cu pasiune și profesionalism școlii, educării și formării noastre, nu 

am putut să nu remarc faptul că sunt încă puternici, entuziaști și cu aceeași 

dragoste în suflet. 

Timpul care a trecut pe nesimțite ne-a marcat pe toți, dar mai ales 

pe noi, cei mai vârstnici, cărora ne-a schimbat puțin înfățișarea, ne-a rărit ori 

ne-a albit părul, a lăsat câteva riduri pe obrazul și fruntea noastră, dar în 

mod sigur un lucru nu s-a schimbat și anume - prietenia care ne-a legat și ne 

leagă și acum.  

A rămas spiritul de colegialitate pe care ni l-am arătat ori de câte ori ne-am 

întâlnit ori ne-am căutat la nevoie, chiar dacă suntem împrăștiați în toată țara și chiar 

în afara ei. 

Sunt convins că bucuria revederii a cuprins inimile tuturor, că această întâlnire 

între generații adeverește că există mitul școlii, indiferent de vremurile pe care le trăim. 

Emoțiile, dar și firescul cu care ne-am îmbrățișat la revederea noastră mi-au confirmat 

acest lucru. 

Bucuria și emoția revederii pun de fiecare dată stăpânire pe noi, regăsindu-ne 

astfel, măcar pentru o clipă, în vremea când împărtășeam aceleași idealuri și valori, 

aceleași principii și năzuințe, fiind convins că ne datorăm unii altora anumite influențe 

în formarea noastră în anii de liceu petrecuți împreună. 

Liceul, care astăzi poartă numele celui mai mare sculptor român, a dat zeci de 

promoții de absolvenți calificați în domeniul construcțiilor, dar mai apoi și în alte 

domenii în care, după absolvire, ne-am căutat fiecare menirea și cred că ne-am găsit-o. 

Cunoscând bine activitatea, profesorii și rezultatele acestui liceu, datorită 



faptului că în toată această perioadă am colaborat, aș dori să 

afirm cu tărie că două sunt caracteristicile principale ce s-au 

perpetuat și întărit în cei 50 ani de existență a acestuia: 

verticalitatea, profesionalismul și devotamentul profesorilor și 

dorința pentru performanță, dovedită de-a lungul anilor prin 

pregătirea profesională și o cultură generală dezvoltată a elevilor. 

Poate e bine de menționat că acest tip de liceu - cel de 

specialitate - are menirea și avantajul că, la terminarea lui, 

absolvenții au cunoștințele necesare practicării unei meserii, 

precum și o bază serioasă în formarea viitorilor ingineri. Consider 

astfel binevenită preocuparea de menținere și perfecționare a 

acestui tip de învățământ. 

Mă bucur că pot, prin intermediul acestei reviste dedicate 

absolvenților de ieri și de azi, să exprim un omagiu de respect și 

profundă gratitudine față de școală, cu atât mai mult față de școala care ne-a educat și format, față de 

profesorii noștri, care au fost și sunt exemple de dăruire, competență și probitate profesională.  

Vă mulțumim, iubiți dascali, fiindcă v-ați făcut datoria de o manieră ireproșabilă, cu 

responsabilitate, cu suflet! Cred că avem datoria să ne amintim mereu acest fapt, să vi-l amintim ori de 

câte ori avem prilejul și ori de câte ori am face-o, să considerăm că nu este de prisos.  

La mulți ani! Să ne revedem cu toții la cât mai multe aniversări! 

ing. Florian Pantea 

absolvent al promoției 1972 

 

 
Dar de suflet, cu ocazia aniversării a 50 de ani de existență a școlii, din partea ÎPS DR. IOAN SELEJAN, 

Mitropolitul Banatului, absolvent al primei promoții (1971) a Liceului Industrial de Construcții Oradea. 

Oradea, 26 martie 2016  



 
 
 
Clasa a XII-a A - Grupa 1 - Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii 
                              Grupa 2 - Tehnician operator procesare text - imagine 
Diriginte: prof. Németh Radu  
                  prof. Mezei Ana Maria, prof. Tămaș Ana, prof. Butaru Cecilia (2012-2013) 

 

Elevi 

 

1 
BEKE I. VIRGIL 

CSEH L.A. ROBERTA - ISZABELA 
DĂRĂBAN A. ARON - CORNEL 

GHIURO G. DARIUS - EMANUEL 
HERMAN D. SERGIU - DOREL 
MEREU M. MARIN - ANDREI 

OGREAN L.D. SEBASTIAN - ANDREI 
POP G. SERGIU - ANDREI 

POPA G. MIHAI 
ŞULE V. ALIN - VIOREL 

2 
ARDELEAN D.T. ALEXANDRU- 

GABRIEL 
BĂRAR I.V. IONUŢ 

CHIŞ C.T. OVIDIU - IULIAN 
DUME R. CRISTIAN 
KOVÁCS I. ISTVÁN 

LAVRENCSIK I.G. MARIAN 
PELE N. DANIEL - NICOLAE 

SUR D. LUCIAN - DACIAN 
ŞTIR L.M. RAUL - JOSHUA 

TĂŞĂDAN L. LIVIU - ALEXANDRU 

 
 

Ne mai despart doar câteva zile de clipa în care rolul meu ia sfârșit. După cum spuneam adesea, 
există viață și după liceu. Dacă nu reușiți întotdeauna să luați o decizie folosind metodele clasice, vă 
puteți consola și cu întrebarea: Ce ar face (sau zice), dirul meu în situația asta? (daca nu merge nici așa, 
contactați-mă). Vom fi mereu aici. Chiar dacă veți veni pentru prieteni, rude, frecventarea unor cursuri 
postliceale sau pur și simplu pentru a revedea oamenii și locurile în care ați petrecut cei mai frumoși ani 
ai adolescenței. 

Ce urmează? Pot doar să speculez. În cele mai multe cazuri, un loc de muncă, o specializare, o 
familie și multe provocări. Dar pot și mai mult, să sper. Sper ca munca noastră împreună să nu fi fost în 
zadar. Sper ca năravurile și lipsurile pe care le aveam la început să se fi rărit, făcând loc lucrurilor bune 
pe care le-am descoperit. Sper ca peste 10 ani, când ne vom vedea pentru prima dată în formație 
completă, să ne aducem aminte cu bucurie de aceste vremuri și să ne spunem către ce ne-au condus 
pașii. 

Ah, era să uit de sfaturi. Ce mesaj e acela care nu conține sfaturi?... Ascultați-vă inima, pentru 
locul de muncă descoperiți ceea ce vă place să faceți, ajutați-i pe cei care au nevoie de voi și prețuiți-i 
pe cei care v-au ajutat să fiți mai buni. Iar dacă ați greșit cuiva, găsiți cât mai repede calea pentru 
îndreptarea lucrurilor. 

 
dirigintele clasei a XII-a A, prof. Németh Radu 

 



Clasa a XII-a B – Grupa 1 Tehnician electrician electronist auto 
                               Grupa 2 Tehnician în hotelărie 
Diriginte: prof. Manea Ioan Cornel, prof. Marian Anda  

1  
 

 
 

BOCUŢ A. DAVID - CRISTIAN 
BUZE I. CLAUDIU - IONUŢ 

COITA F. NICOLAE - COSMIN 
DUMEA D. DORIN - RĂZVAN 

KÉRI I. ROLAND - ISTVÁN 
KOVÁCS Ş. LEVENTE 

LENCAR I. IOAN - MĂDĂLIN 
MALINESCU I. RADU - DAVID 
ONIŢA D.E. CLAUDIU - EMIL 

PANTIŞ P.V. EMANUEL - ANDREI 
POTIOC G. GEORGE - LUDOVIC 

VARGA G. GEORGE - VLAD 

2 
GURĂU C. EUGEN - CORNEL 

INDRECUŢ G. CRISTINA - 
MIHAELA 

JURCAN I.T. SIMINA - MARIA 
MAG G. ADRIAN - GABRIEL 
MĂRCUŢ G.M. MARINA - 

GEORGIANA 
ROSTAŞ S. FLORICA 
ROSTAŞ G. FLORICA 
TEGLAŞ S. DANIELA 

UNGUR M. MARCELA - FLORINA 
URSZ A.F. DENISA - MARINA 

Dragii mei, 
Emoțiile puternice de care ați avut parte la început de drum când, speriați, intrați pe porțile Colegiului 

Tehnic „Dimitrie Leonida” structură a Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” apoi o altă provocare 
la Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” — acel necunoscut ce vă strecura în suflet straniul pe care abia 
acum îl înțelegeți cu adevărat – le simțiți intens acum, din nou, în inimile voastre pline de vitalitate. 

Ați pornit împreună, formând un val pe marea vieții. Vă apropiați extrem de iute de momentul în care 
valul se izbește de stâncă și voi vă despărțiți asemeni picăturilor cristaline aruncate în mare, urmând ca 
fiecare să-și croiească propriul destin. 

Școala nu vă deschide doar porțile către educație, ci și pe cele ale minții; către colegi, către profesori, 
către idei. Școala vă deschide și porțile sufletului; pentru admirație, regret, iubire, datorie și răsplată. Ați 
primit ca moștenire poziția verticală, mândria și cutezanța, puterea de a gândi și de a acționa în numele 
vostru. 

Veți uita oamenii cu care v-ați întâlnit, dar niciodată să nu vă uitați prietenii, colegii, profesorii. 
Mult succes la examenele care vă așteaptă și mai ales un drum lin în viață !!! 

dirigintele clasei a XII-a B, prof. Manea Ioan 
 

*** 

Cine ar fi crezut că o să-mi pară rău după această clasă şi aceşti colegi ? De când am păşit cu paşi 
timizi în clasa a IX-a, am vrut să se termine odată pentru a ajunge la maturitate…  

Anii de liceu nu îi voi uita niciodată. Am învăţat foarte multe aici. A reprezentat o etapă foarte 
importantă în formarea caracterului. Aici am legat prietenii importante. Poate că vom mai păstra 
legătura, dar apoi fiecare o va lua pe drumul lui. Nu e corect! 

Iată şi finalul! Gata, s-a sfârşit cu cei mai frumoşi ani din viaţa noastră. Ne-a adresat la final fiecare 
profesor câteva cuvinte. De acum vor urma alte cărări pentru fiecare, viaţa abia a început! 

Potioc George, clasa a XII-a B 



 
 
Clasa a XII-a C - Tehnician mecatronist  
Diriginte: prof. Filip Victoria  

 

Elevi 
ARDELEAN T. DAVID - DARIU  JURJUŢ G. IONUŢ - CĂTĂLIN 

BALOGH Z. BENJAMIN - LASZLÓ  MOŞ I. IONUŢ - MIHAI 

BLAJ T. VASILE - COSMIN  PĂCURAR T. ALIN - DANIEL 

BRÎNDAŞ V. LAURENŢIU - LUCIAN - VASILE  PECSI Z. SERGIU - LAURENŢIU 

BUDA D.I. SEBASTIAN - ADIN  POPOVICI G. GAVRIL - CĂTĂLIN 

BUGHIU M. ONISIM - MOISE  RADUJ J. JANOS 

BURLEA L. ADRIAN - FLORIN  SZOMBATI E. ADORYÁN 

JURJUŢ G. GHEORGHE - ALIN   

   
 

Iunie! Luna cireşelor! Luna marilor vacanţe dar... şi a marilor despărţiri. Un sunet de clopoţel... parcă 
mai îndrăzneţ decât până acum, parcă interminabil! Dar e ultimul... şi poartă în el povestea atâtor ani de 
şcoală! Ce repede au trecut! Aproape că îţi vine să strigi: „Opreşte trecerea!... Te rog: Opreşte, Doamne, 
ceasornicul cu care ne măsori destrămarea.” (L. Blaga) 

Acum zâmbiţi, purtaţi în suflet bucuria absolvirii şi multe şi-ndrăzneţe visuri de adolescent. S-au ţesut 
aici, oră de oră, din teamă şi curaj, din obstacole şi speranţe, din eşecuri şi reuşite și v-au dat aripi. 
Deschideţi aripile şi învăţaţi să zburaţi! Nu vă daţi bătuţi în faţa obstacolelor, ci faceţi-vă trepte din ele! 
Înaintaţi cu paşi mici, dar siguri! Nu vă grăbiţi să îmbătrâniţi înainte de vreme sperând că veţi dobândi 
înţelepciune!  

Păstraţi-vă inocenţa şi bunul-simţ! Învăţaţi să preţuiţi ceea ce aveţi şi, mai ales, să iubiţi! Croiţi-vă cu 
răbdare şi tenacitate un drum în hăţişul acestei lumi şi nu uitaţi niciodată de unde aţi pornit şi de cei care 
v-au însoţit! 

Cu drag, a voastră dirigintă, prof. Victoria Filip 
*** 

Un profesor te ia de mână, îţi deschide mintea şi îţi atinge inima. 

Profesorii sădesc semințele cunoaşterii ce vor rodi întreaga viaţă. 

Vă mulţumim că ne-aţi fost alături în toţi aceşti ani. 

elevii clasei a XII-a C 



CLASA a XIII-a SERAL - TEHNICIAN MECATRONIST 
DIRIGINTE: PROF. MUSTĂŢEA IONEL 

BALOGH R.D. GEORGE JAKAB K. JOZSEF - ISTVAN POP F. FLORIN 
BENE M. RADU - MIHAI KISPATAKI G. DANIEL - ŞTEFAN POPA F. ANDREI 

BUNGĂU I. MIRCEA LAKATOS K.J. ZOLTAN - OTTO PREIAN I.V. IOAN - MIRCEA 
CĂLIN V. ADRIAN - VASILE LĂZĂU M. ADRIAN RUS F. ANDREI - IONUŢ 

CĂLIN V. MARIUS - GHEORGHE LĂZĂU M. VLAD RUS G. MIREL - GHEORGHE 
COVACI R. FLORIAN - RADU LUNG V. ADRIAN - VALENTIN SAVA A. A. ANCUŢA - ADRIANA 
COZMAN F. DANIEL - IONEL MĂRCUŢ V. ANA - MARIA ŞIPA I. ILEANA 
DĂRĂBAN T. CĂLIN - DANIEL MOLNÁR G.  ISTVÁN - LEVENTE TIPONUŢ T. EMIL 
DELEAN D. DAN - GABRIEL MORGOVAN G. FLORICA TRIP N. RODICA 

DRAGOMIR N. IOAN MOZA I. SORIN - IOAN VALCAN G. ALEXANDRU - GHEORGHE 
DUDAŞ M. FLORIN - IONEL MUŞET C. MARIA VESE G. GHEORGHE FLORIN 

INDRIEŞ D. ROMEO PAŞCALĂU D. AUREL - DUMITRU ZGÎRD L. CRISTIAN - LIVIU 
 

CLASA: a XIII-a B SERAL - TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 
DIRIGINTE: PROF. BERIAN EVA ABIGAIL 

ALEXA A. IOSIF - IOAN CORB I. FLORICA RÉZMÜVÉS I. ILDIKÓ - ORSOLYA 
BALLA G. ENDRE FORTU T. LIANA - FLORICA SÂRCA N. NICOLAE 

BLAGA-DUMEA T. ADELINA - TABITA JENEI I. BEÁTA SĂLĂGEAN N.A.  MARIUS - IONUŢ 
BONŢE P. SERGIU - EMANUEL KÓRÓDI A. B. GABRIEL - ANDREI SIMOC P. ANDREI - VLAD ** 

CHIRLA D. DAN - CLAUDIU LASC A. CĂLIN SZILÁGYI G. GÉZA - ROBERT 
CHIRLA D. FLORENTINA - TEODORA POGANA I. IULIANA ŞTIRB N. NICOLETA 

CIOBOTAR G. GABRIELA - ELENA PORDEA V. VASILE TURCUŢ N. OVIDIU - NICOLAE 
 

CLASA a II-a A POSTLICEALĂ - TEHNICIAN PENTRU DEVIZE ŞI MĂSURĂTORI ÎN CONSTRUCŢII 
DIRIGINTE: PROF. TABACU AURORA 

BALOG P. PETRU DEMIAN I. FLORIN - COSMIN MORAR Z. CRISTIAN - MIRCEA 
BERKE G. MIHAELA DOROGI - ŞIPOŞ N. SERGIU - SEFTINIU PÉK F. ERIK - FRANCISC 

BOHOS G. NICOLETA - CRISTINA DRAGU I. CRISTIAN - ALIN POP F. ROXANA - CAMELIA 
COSTE V. COSMIN - VIOREL FARKAS I. IOSIF - JANOS POP M. DUMITRU - MOISE 

COVĂŞDAN I. IOANA - ALEXANDRA FENCEA T. GHEORGHE POP P. PAVEL 
COZMA D.F.  COSMIN - RĂZVAN FIKÓA. JÓZSEF - MIHÁLY SERES K. KAROLY - FLORIN 

CSAJKA K. GABRIELA FIKO A. NORBERT-  LEVENTE SZABO E. IMRE - JOZSEF 
CSORDÁS E. IOSIF GLIŢA G. MARCEL SZABÓ S. SÁNDOR 

DAMŞE T. CRISTINA - ADINA MAGHIARI P.M. BENIAMIN - MARIN TOCAI G. MARCEL - CLAUDIU 
DECSEI A. ANDREEA - DIANA MIHU V. MĂDĂLIN - VIOREL  

 

CLASA a II-a B POSTLICEALĂ - TEHNICIAN ELECTROENERGETICIAN 

DIRIGINTE: PROF. ŞUŞU CĂTĂLIN, PROF. ENE FLORINA, PROF. SĂCĂCIAN DORINA 
ABRUDAN D. SERGIU - TUDOR HALGATINA I. IOAN - ADRIAN NEGRUŢ V. ALEXANDRU - ANDREI 
AMBRU R. CRISTIAN - RADU HANGA M. DUMITRU - ANDREI PAŞCA I.V. FLORIN - MARIUS 

BALOGH A. TIBERIU HANGA M. MIRCEA - GABRIEL PAŞCALĂU M. CĂTĂLIN - FLORIN 
CHEREŞLEDAN M. SAMUEL - ALIN ILE D.I. DRAGOŞ - ALEXANDRU POPA M.R. SERGIU - EMANUEL 
COTEŢIU F. DANIEL - GHEORGHE LAZĂU M. DANIEL - ANDREI ROMOCEA I.D. PETRU - TIMOTEI 

CSAKI F. RAUL - MIREL LINGURAR S. SEVER - FLORIN SABĂU - GABOR M. MOISE 
DUDU A. CIPRIAN - ADRIAN MAIOR F. ANDREI - COSMIN TEŞEDAN A. CĂLIN - DORIN 

FORA T. EMANUEL MATEI T. TEODOR - ADRIAN TIRLUŢA A. FLORIN - AUGUSTIN 
GLIGOR L. CRISTIAN MEGYERI A. ATTILA TRIF M. C. ALEXANDRU - IONUŢ 

GOMAN I. RAUL - IONUŢ   
 

CLASA a II-a C POSTLICEALĂ - TEHNICIAN CHIMIST 
DIRIGINTE: PROF. SILAGHI CECILIA 

BACIU I. EMILIAN - IOAN HABI V. CRISTIAN - ROBERT PONTOŞ F. LAVINIA - RODICA 
BRATA F. ANA - MIHAELA LEUCUŢA T. LUCIAN - MARIUS PUP V. DARIUS - ANDREI 

CADAR Ş. NICOLETA - CAMELIA MĂRINCEAN I. SERGIU - IONEL SOTOC D.P. DUMITRU - ALEXANDRU 
CARŢIŞ I.M. IOANA - ALEXANDRA MÉHES F. FERENC STANCIU G. LOREDANA - ALINA 

COSTEA G. DAN MIHUŢ A.MARIUS - DANIEL TEGLAŞ I. VIOLETA - CRISTINA 
CREŢU V. CLAUDIA MUŢ D. PAUL - ADRIAN TRIPA G. DANIEL - DUMITRU 

DEM I. IOANA - LAVINIA MUŢ M. MIHAI - ALIN - FLORIN VARGA A. IOANA - ALINA 
DEM I. FLORINA - TEODORA   



ACTIVITATEA DE PERFORMANŢĂ - OLIMPICI – ETAPA NAŢIONALĂ 
Menţionăm rezultatele deosebite pe care le obţinem an de an la olimpiadele la discipline din aria curriculară „Tehnologii” etapa naţională  

Anul Premiul Elev olimpic Calificare profesională 

 
Bako Annamaria 
Premiul I – 2008 

 
Silaghi Elisei Matei 

Premiul al II-lea – 2009 

 
Căpuş David & Sarca Raul Vasile 

Menţiune – 2012 –  Premiul I 

 
Ciont Ionuţ Vasile 

Premiul al III-lea – 2013 

 
Olaru David Claudiu 

Premiul I – 2014 

Popa Mihai & Rohl Daniel 
Menţiune 2015 Premiul al II-lea 

 
Cuc Emil Andrei & Popa Mihai 

Premiul I – 2016 – Menţiune 

2006 Premiul I Popa Bogdan, 
clasa a XI-a liceu 

„Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii” 

2007 Premiul I Bac Sabin Călin, 
clasa a XI-a, an de completare 

„Zugrav-vopsitor-ipsosar-
tapetar” 

Menţiune Bako Annamaria, 
clasa a XI-a liceu 

„Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii” 

Menţiune Avram Florin Timotei, 
clasa a XII-a liceu 

„Electrotehnică” 

Menţiune Konkoly Janos, 
clasa a XII-a liceu 

„Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii” 

2008 Premiul I Bako Annamaria, 
clasa a XII-a liceu 

„Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii” 

Menţiune II Costa Tudor, 
clasa a XI-a liceu 

„Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii” 

Premiul al III-lea Sabău L. David Mihail, 
clasa a XII-a liceu 

„Tehnician instalator pentru 
construcţii” 

Menţiune I Pap Nanodor Csaba, 
clasa a XI-a, an de completare 

„Zidar-pietrar-tencuitor” 

2009 Premiul al II-lea Silaghi Elisei Matei, 
clasa a XI-a liceu 

„Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii” 

2010 Menţiune II Vlad Cezar Bogdan, 
clasa a XI-a liceu 

„Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii” 

Menţiune Csarno Levente Zsombor, 
clasa a XI-a an de completare 

„Zidar-pietrar-tencuitor” 

Premiul al II-lea Abrudan Alin Ovidiu, 
clasa a XI-a an de completare 

„Tinichigiu vopsitor auto” 

2011 Participare Szasz Carol, 
clasa a XIII-a liceu 

„Fabricarea produselor din 
lemn” 

2012 Premiul I Sarca Raul Vasile, 
clasa a XI-a liceu 

„Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii” 

Menţiune  Căpuş David, 
clasa a XIII-a liceu 

„Tehnician în construcţii şi 
lucrări publice” 

2013 Premiul al III-lea Ciont Ionuţ Vasile 
Clasa a XII-a liceu 

„Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii” 

Participare Csajka Gabriela 
Clasa a XII-a liceu 

„Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii” 

2014 Premiul I 
cu media 10.00 

Olaru David Claudiu 
clasa a XI-a  

„Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii” 

Participare Farkas Iosif Janos 
clasa a XI-a liceu 

„Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii” 

Mențiune Popa Mihai 
clasa a XI-a liceu 

„Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii” 

Premiul al II-lea Rohl Daniel 
clasa a XII-a liceu 

„Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii” 

2016 Premiul I Cuc Emil Andrei 
clasa a XI-a liceu 

„Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii” 

Mențiune Popa Mihai 
clasa a XII-a liceu 

„Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii” 

Participare Blig George Sergiu 
clasa a XI-a liceu 

”Tehnician electrician 
electronist auto” 

 

 
  



 
 
 
 
 
  



  


