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Suntem la finalul unui an școlar fructuos. Rezultatele olimpicilor noștri și activitățile din cadrul 
școlii noastre ne motivează întru totul și ne oferă încrederea deplină atât în elevii noștri, talentați, cât 
și în profesorii de aici, care își însoțesc elevii pas cu pas, într-o relație la fel de prodigioasă. Numărul 
prezent al revistei de față, „Febra liceenilor” are menirea de a evidenția această relație profesor-elev. 
Mare parte dintre redactorii revistei sunt elevi cărora le place să fie activi în comunitatea din care fac 
parte, iar revista poate constitui ocazia perfectă de a se exprima liber, de a-și manifesta opțiunile în 
materie de sport, literatură, cultură, cinematografie, activități extracurriculare, meserie. Mai mult 
decât atât, paginile revistei găzduiesc un cu totul altfel de dialog între profesor și elev, o experiență de 
cunoaștere reciprocă în zona preocupărilor culturale, literare, educative. Învățământul românesc are 
nevoie de un astfel de dialog desțelenit, în care granițele protocolare, gratuite care împiedică o 
comunicare eficientă stau nevăzute permanent între catedră și restul spațiului clasei.  

Așadar, îi invit pe toți elevii care vor să se implice și să se exprime pe ei înșiși să realizeze acest 
exercițiu al exprimării, al dreptului la replică.  

Director, prof. Gabriel Mic  
 
 
Ajunşi la ora bilanţului, elevii promoţiei 2016-2017 îşi iau rămas bun de la şcoală, de la profesorii 

lor, pregătindu-se pentru o nouă etapă de viaţă, cea a maturităţii. Revista şcolii noastre este doar o 
mică mărturie a anilor care au trecut. Ea conferă un spaţiu al scrisului în care se resimte freamătul de 
idei şi de vise adolescentine care circulă pe coridoarele şi în sălile acestei şcoli. De aceea, lectura 
revistei, peste ani, poate să fie o întoarcere în trecut. 

Dragi absolvenţi, vă urez să aveţi parte de un drum frumos al vieţii. Chiar dacă întâmpinaţi 
obstacole, vă urez să le depăşiţi cu succes pentru că ele vă clădesc personalitatea. Să aveţi parte, 
aşadar, de multe împliniri şi să nu uitaţi niciodată de şcoala voastră, de locul în care v-aţi format 
profesional, de educaţia aleasă şi de căldura sufletească a cadrelor didactice de aici. 

Succes să aveţi şi multe realizări! 
Dir. adj. prof. Nicolae Ioan AVRAM 

 
 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: 
 

Ne aflăm la finele anului școlar 2016-2017 și trăgând linie, putem afirma faptul că am dus la bun 
sfârșit ceea ce ne-am propus. Agenda activităților extracurriculare a fost deosebit de bogată și a 
cuprins: sărbătorirea Zilei Europene a Limbilor Moderne, sărbătorirea Zilei Internaționale a Educației, 
participarea la bursa locurilor de muncă, organizarea carnavalului de Halloween, sărbătorirea zilei de 
1 Decembrie, organizarea unui spectacol de colinde și recitarea unor poezii filosofico-religioase de 
Crăciun, simpozion organizat cu ocazia sărbătoririi a 167 de ani de la nașterea lui Mihai 
Eminescu,sărbătorirea a 158 de ani de la UPR, la 24 ianuarie 1859. 

Colegiul nostru a derulat proiecte educative aprobate în CAEN/CAER și anume: „Săptămâna 
Prevenirii Traficului de Persoane”, „Cunoaște și protejează Patrimoniul Cultural National”, „Școala fără 
violență", precum și participarea la Forumul Educațional Magister, ediția a V-a Oxford Bookshow. 

În acest context, școala noastră a derulat activități cultural-educative în cadrul Proiectului 
Național „Să știi mai multe, să fii mai bun”. Dintre activitățile proiectate putem enumera: vizita la 
Grădina Botanică din Jibou, ajutorul dat unor copii cu sindromul Down, într-o activitate de voluntariat, 
vizitarea mai multor clădiri din Oradea, intrate în Patrimoniul Național și momente de recreere la 
servirea unei pizza sau la vizitarea Grădinii Zoologice din localitate. 

Doresc să subliniez faptul ca întreg colectivul școlii noastre, cuprinzând atât cadrele didactice, 
cât și elevii, a participat la aceste activități dându-le viață. În aceeași măsură mulțumim și domnilor 
directori: Mic Gabriel și Avram Nicolae, pentru sprijinul acordat în posibilitatea de a derula aceste 
activități. 

Consilier educativ, prof. Mezei Ana-Maria 
  



INTERVIU CU UN PROFESOR 
 
În mod cert, elevii brâncușieni doresc să își cunoască profesorii mai bine. Seria de 

interviuri cu profesori vizează tocmai consolidarea legăturii dintre elevi și profesori. Eleva 
clasei a IX-a A, Pontoș Teodora, a adresat câteva întrebări domnului profesor Virgil Petruț. Iată 
ce ne-a răspuns: 

Pontoș Teodora: Ce v-a determinat să alegeți 
această meserie? 

Prof. Petruț Virgil Două au fost motivele care 
m-au determinat să aleg această profesie. Primul 
şi probabil cel mai important ar fi legat de unele 
frustrări din anii petrecuţi pe băncile şcolii, când 
s-a mai întâmplat uneori să mă simt nedreptăţit 
de nota pe care o primeam şi pe care n-o puteam 
contesta, pentru că acest lucru  în vremurile de 
atunci era de neconceput. În acele momente mă 
gândeam c-ar trebui să mă fac dascăl şi să încerc 
să nu cad în „păcatul” acesta, să-i dau copilului 
posibilitatea de a-şi spune punctul de vedere, şi-n 
final, să cădem la înţelegere pe argumente, 
evident. 

Al doilea motiv pare să fi fost legat de 
matematică. Mi-a plăcut foarte mult şi o 
stăpâneam foarte bine, dar uneori eram nevoit să 
zăbovesc destul de mult la unele probleme 
pentru a le inţelege pe deplin. Din acel moment 
însă, puteam să explic foarte clar, oricui, tot 
mersul problemei, lucru pe care l-au sesizat tot 
mai mulţi colegi, care veneau la mine la 
„consultaţii”, plăcându-le felul în care le explicam 
și plecând foarte încântaţi. 

Sunt şi alte motive, dar acestea două au fost 
determinante. Cu siguranţă, oarece influenţă a 
avut şi zodia în care m-am născut: Săgetător. 

Pontoș Teodora: Ne povestiți, în câteva 
cuvinte, despre copilăria dumneavostră? 

Prof. Petruț Virgil: Copilăria mea nu a fost 
una foarte spectaculoasă, dar îmi aduc minte cu 
drag de vremurile acelea. Locuiam într-un imobil 
care se afla exact vis-a-vis de pasajul „Vulturul 
Negru”, pe malul Crişului, iar mai târziu, într-un 
alt imobil, vecin cu liceul „Gojdu” (doar un zid ne 

despărţea). Eram cinci, şase baieţi şi ziulica toată 
eram la pescuit, pe malul Crişului, la fotbal, în 
curtea casei, unde „gazonul artificial” se făcea 
adesea vinovat de genunchii noştri veşnic 
„şifonaţi”, rareori apucând să se mai vindece, 
bieții de ei. Inventam tot felul de jocuri, care 
făceau ziua să treacă foarte repede, uitând uneori 
şi de masă. Era suficientă o „pită unsă”, cu care 
fugeam din nou la joacă. Seara, obosiţi, stăteam la 
poveşti pe malul Crişului, sau la o „carte”, numită 
„Păcălici”. 

Bicicleta, un „Pionier”, marcă cehoslovacă, a 
intrat în viaţa mea, de Moş Crăciun, la şase ani şi 
de atunci nu m-am mai despărţit de ea. Suntem 
„logodiţi” de 60 de ani şi mă bucur şi acum, ca şi 
atunci, de acest dar minunat. Doar mărcile le-am 
mai schimbat în acest răstimp… Şcoala am făcut-o 
„în vecini”, la liceul „Emanuil Gojdu”, unde am 
fost elev din clasa întâi şi până-ntr-a 
douăsprezecea. A fost o altă etapă, poate cea mai 
importantă, din viaţa mea, care a avut cu 
siguranţă rolul hotărâtor în ceea ce aveam să 
devin mai târziu. 

„Bastilia” era numită şcoala, pentru severitatea 
profesorilor şi pentru disciplina întronată aici. 
Îmi voi aminti întotdeauna cu drag de anii 
petrecuţi în această şcoală, de „spiritul gojdist” 
care m-a „bântuit” în toţi aceşti ani şi de care, din 
fericire, n-am scăpat (de altfel am fost  și dascăl 
aici, zece ani). 

Şcoală se făcea „pe rupte”, dar şi pauzele erau 
„exploatate” la maxim: „lapte gros”, baschet, 
fotbal, mici flirturi cu fetele, pe care de abia 
aşteptam să le vedem în pauze (clasele erau 
demixtate), lupte pe bănci, puţin mai late decât  
bârna de la gimnastică - fete, pe care se aflau doi 
„gladiatori”, fiecare încercând să-l doboare pe 
celălalt de pe bancă, folosindu-se doar de braţe 
(alonjă), abilitate de un deosebit simţ al 
echilibrului. Învingătorul rămânea pe bancă și 
aștepta următorul viteaz. Se formau cozi serioase 
în asteptare, care se „spărgeau” doar la auzitul 
clopoțelului. Unii deveniseră adevărați „monștri 
sacri”, știuți de toată școala. 

Revin puțin la școală: dacă-ți voi spune că mai 
păstrez și azi un caiet de caligrafie din clasa întâi 
(anul 1957), sau unul de compuneri la limba 
română, din clasa a VIII-a (1964), precum 



„Jurnalul de antrenament” din 1964, când am 
început atletismul (16 ani am practicat acest 
sport minunat), poate vei înțelege mai bine ce 
însemna ȘCOALA în acele vremuri. Le-am arătat 
elevilor mei, caietele cu probleme suplimentare 
la matematică (peste 1500, numai din culegeri și 
„Gazeta matematică”, cls. IX-XII), caietul cu lecturi 
obligatorii (zeci de pagini), blocul de desen (cls. 
VIII-X), cu proiecții ce se fac în anul I și II la 
facultățile cu profil tehnic. Unele din acestea sunt 
chiar aici, la mine în cabinet.  

Aș putea povesti foarte mult despre copilăria 
mea, dar de reținut este că am făcut școala la 
modul cel mai serios, dar ne-am și distrat pe 
măsură, știind să ne bucurăm de lucruri mărunte. 
Am făcut multe năzdrăvănii, fiind și eu adesea 
printre „actori”, dar bunul simț, respectul și 
corectitudinea erau la mare preț. 

Pontoș Teodora: Vă place această școală? Dar 
elevii ei? 

Prof. Petruț Virgil: Da, îmi place această 
școală pentru că este „luminoasă” și la propriu și 
la figurat. Vin aici cu drag, pentru că este a doua 
casă a mea, unde mi-am petrecut 25 de ani din 
viață și unde va rămâne puțin și din sufletul meu, 
atunci când mă voi despărți de ea și mai e foarte 
puțin până atunci! Întâlnesc aici oameni dragi 
sufletului meu, copii absolut deosebiți (nu lipsesc 
binențeles excepțiile), care mi-au făcut viața mai 
frumoasă și cărora am să le duc dorul, cu 
siguranță. 

Pontoș Teodora: Dacă ați putea schimba ceva 
în viața elevilor, care ar fi schimbarea? 

Prof. Petruț Virgil: N-aș schimba NIMIC! (nu 
știu dacă aceste două negații nu duc la o 
afirmatie?!) Bunul Dumnezeu va rândui 
schimbarea, cu siguranță, cea mai potrivită 
fiecăruia, la „ceasul” numai de EL știut! Viața mi-a 
demonstrat cu prisosință acest lucru, în 
nenumărate rânduri! 

Pontoș Teodora: Ce așteptări aveți de la elevii 
dumneavoastră? 

Prof. Petruț Virgil: Aștept de la elevi, în 
primul rând, RESPECT, pentru tot și pentru toți 
cei din jurul lor, asta însemnând că se respectă pe 
ei înșiși, mai întâi de toate. Să fie cinstiți, corecți 
și iubitori, dispuși în orice moment să-și ajute 
aproapele, aflat la greu. 

Chiar dacă învățatul nu figurează printre 
prioritățile lor, să aprecieze efortul celor care se 
străduiesc, ca „ROBI LA SLOVA CĂRȚII”, să le 
pună o „pâine” în mână, așa cum pot ei, unii mai 
mult, alții mai puțin, unii mai bine, alții mai puțin 
bine. 

Să fie mândri că sunt elevi ai unei școli cu un 
nume absolut fabulos: BRÂNCUȘI, și să nu-l facă 
de rușine în niciun fel. Să-ncerce să „zboare” cât 
mai sus, amintindu-și de unul din celebrele 
aforisme ale lui Brâncuși: „Eu nu creez păsări, ci 
ZBORURI!” 

Pontoș Teodora: Care este profesorul ideal? 
Prof. Petruț Virgil: Un profesor ideal, cred eu, 

ar trebui să fie asemenea unui ACTOR care, când 
urcă pe scenă, trebuie să uite tot ce-a fost în afara 
ei şi să se identifice în totalitate cu personajul 
interpretat. Acolo, pe scenă, nu mai există actorul, 
cu trăirile lui, ci Ștefan, Hamlet, Romeo, Julieta, 
Cleopatra, Agamemnon și ATÂT! Aşa şi 
profesorul, când a trecut pragul uşii de la clasă, 
trebuie să uite tot ce-a lăsat la intrare: tristeţi, 
dezamăgiri, temeri, bucurii şi câte şi mai câte, 
ducând cu el numai IUBIREA! Despre iubire, 
niciun cuvânt mai mult, pentru că ar însemna să 
scrii pagini întregi. Profesorul care nu va-nţelege 
acest lucru, îi va face pe copii să simtă pe propria 
piele, pe nedrept, efectele acestor stări de spirit 
ale sale, trecătoare, care uneori însă, pot lăsa răni 
adânci, greu de vindecat. 

În toți acești ani, deloc puțini la număr, mi-am 
dorit nespus de mult să fiu cât mai „aproape” de 
modelul pe care și-l dorește copilul, să pot să mă 
uit liniştit şi-mpăcat, în ochii oricărui fost elev al 
meu, oricând. Dacă acest lucru l-am reuşit şi eu, 
am convingerea că da, înseamnă că truda mea n-a 
fost în zadar. 

Pontoș Teodora: Vă place ca elevii să fie 
deschiși cu dumneavoastră?  

Prof. Petruț Virgil: Da, îmi place, deşi puţini 
sunt cei dispuşi să spună ce au pe suflet. Ca 
profesor şi în special ca diriginte, aş putea să-i 
ajut mult mai mult dacă le-aş cunoaşte 
frământările. Dacă situaţia ar cere-o, aş putea 
deveni chiar un „prieten” mai mare, poate un bun 
sfătuitor, având o experienţă de viaţă 
incomparabil mai mare ca a lor. E foarte greu să-i 
ajuţi, dacă ei nu doresc cu niciun preţ să iasă din 
„carapacea” lor. Se tem că vor deveni vulnerabili, 
că vor rămâne „fără gardă”, precum boxerii. Dacă 
această deschidere ar exista, ar fi benefică pentru 
ambele părţi. 

Cred că am şi eu, partea mea de vină, părând 
prea aspru, uneori, deşi cei care mă cunosc (mă 
refer doar la elevi) ştiu că, de fapt, nu sunt chiar 
aşa. 

Pontoș Teodora: Găsiți în elevi un sprijin? 
Dar ei în dumneavoastră? 

Prof. Petruț Virgil: Cu siguranţă, da! Am să-ţi 
relatez o întâmplare petrecută, cu mulţi ani în 



urmă, într-o sală profesorală arhiplină, a unui 
liceu renumit, unde erau de faţă şi foşti profesori 
de-ai mei. Am spus atunci, în plen, că ceea ce-am 
învăţat de-a lungul timpului de la copii (elevi) nu 
era cu nimic mai prejos decât ce-nvăţasem de la 
dascălii mei, pentru care am avut şi voi avea 
mereu o deosebită consideraţie. S-a lăsat atunci o 
linişte mormântală în sală, dar feţele dumnealor 
demonstrau clar că spusele mele le-au dat de 
gândit, ceea ce mi s-a şi confirmat la puţin timp 
după acel consiliu. N-am să uit niciodată acel 
moment, a fost ceva unic, irepetabil. Şi-n ziua de 
azi aş spune acelaşi lucru, cu toată tăria!  

Copiii sunt, de cele mai multe ori, nişte 
judecători absolut deosebiţi şi n-ar trebui să 

uităm nicicând acest lucru. Părerile lor (am şi 
acum zeci, poate chiar sute de bileţele de la foştii 
mei elevi, cu sugestii, critici sau laude) m-au 
ajutat enorm în activitatea mea de dascăl şi le 
sunt recunoscător pentru aceasta. Fără ajutorul 
lor, aş fi fost cu suguranţă mult mai „SĂRAC”! 

Pontoș Teodora: Un ultim sfat pentru elevul 
de la colegiul nostru? 

Prof. Petruț Virgil: 
 

„DANSEAZĂ, ca şi când nimeni nu te-ar privi, 
VISEAZĂ, ca şi când ai trăi o veşnicie, 
TRĂIEŞTE, ca şi când mâine ai muri, 

IUBEŞTE, ca şi când nimeni nu te-a rănit 
vreodată”! 

 
 

GÂNDURI ÎN PRAG DE PENSIONARE 

 

Poți să ajungi profesor prin forța destinului? Da! În anul 1982 am terminat Facultatea de 

Construcții - secția Instalații în Timișoara. Am lucrat doi ani ca inginer, apoi am părăsit orașul natal și 

am venit la Oradea. M-am angajat la TCL (Trustul de Construcții Locale). Nici nu m-am acomodat prea 

bine cu noul spațiu, că am fost trimisă („Sarcină de serviciu, tovarășa!”) la Liceul de Construcții pentru 

a preda Instalații în construcții. Am protestat cu tot ce am știut eu, am mers în audiență la director, 

explicându-i că nu-mi doresc așa ceva, că ar trebui să trimită pe altcineva. N-am avut nici o șansă. 

Totuși, acel director și-a aplecat urechea la marea mea împotrivire și mi-a propus să facem o 

înțelegere: să mă duc… să stau vreo 2-3 luni, și… dacă după această perioadă voi fi în continuare 

profund nemulțumită să vin înapoi la el și poate găsim o soluție. Mi s-a părut corect… uf! eram 

salvată(?). 

Mi-am adus aminte de multe ori de acest om cum a adus în viața mea o hotărâre majoră care mi-a 

schimbat viața. Nu m-am mai întors niciodată la el. De ce? Am descoperit în scurt timp o lume 

fascinantă din care simțeam că fac și eu parte fără nici un dubiu. Cele 50 de minute mi s-au părut 

mereu o provocare. Orele nu erau niciodată la fel. În timp, am învățat că nu catalogul este cel mai 

important, ci comunicarea cu elevii. Am mai învățat că un profesor poartă o mare responsabilitate. E 

nevoie de lucrul cu sine, de autocunoaștere, de dezvoltarea calității de observator, povestitor, 

ascultător… Sunt recunoscătoare elevilor pe care i-am avut de-a lungul anilor pentru tot ce mi-au 

oferit. Mă uit în urmă și văd o multitudine de sentimente, gânduri, exprimate sau reprimate, atitudini, 

caractere… Au fost momente mai bune și mai puțin bune, căci, nu-i așa?... ce e rău și ce e bine?” Am râs 

și am plâns împreună. Când dădeam de greu, îmi aduceam mereu aminte de profesorul meu de 

matematică din gimnaziu cum scria pe tablă și spunea cu voce puternică  

Se dă … Se cere … Rezolvare… q.e.d.  

Adică mereu trebuie să știi clar care sunt datele problemei (și să le accepți) pentru a ajunge la 

rezolvare (țel) și atunci va fi posibil să apară bucuria. (quod erat demonstrandum). Așa mi-a rămas 

mie în minte atitudinea lui, chiar dacă nu i-ar fi trecut niciodată prin cap că o elevă își va fabrica 

cândva o deviză a vieții din spusele lui. 

Pentru că trebuie să fim căutători de bucurie în tot ce facem, lucruri mărunte sau lucruri mari. 

Tinerii așteaptă de la noi atitudini care să-i inspire și să le trezească bucuria de viață. 

Prof. Magda Brad 

  



PERFORMANŢE 

 

Mă numesc Ghiran Mihai și sunt elev în clasa a XI-a. Sunt olimpic 
național, locul I. Când am aflat că sunt locul I pe țară, m-a cuprins un 
sentiment nemaiîntâlnit, o stare de mirare, eram șocat, dar după câteva 
ore am început să realizez cu adevărat ce s-a întâmplat. Din punct de 
vedere organizatoric, olimpiada s-a desfășurat ireproșabil, toți oamenii 
au fost amabili și dispuși să te ajute cu orice. Subiectele nu au fost 
deosebit de grele, dar să vă așteptați la subiecte care nu s-au mai dat în 
alți ani, dar care sunt în programă. Ce m-a determinat să învăț pentru 
olimpiadă, a fost, în primul rând, un loc asigurat la orice facultate în 
domeniu, din țară și, în al doilea rând, a fost dorința mea de a face ceva, 
dorința de distincție, și nu în ultimul rând, de a face bucuroși pe cei 
apropiați, familie, profesori și prieteni.  

Pregătirea a fost una îndelungată și foarte intensă, care m-a pus 
de multe ori în situația în care am vrut să renunț, dar în final, a meritat 
tot efortul depus. Un scurt mesaj pentru toți cei care își doresc să 

participe la o olimpiadă de orice fel: le pot spune că merită să încerce și să investească toate resursele 
intelectuale de care dispun pentru că și răsplata va fi pe masură, proporțională cu munca depusă.  

Nu în ultimul rând, aș vrea să le mulțumesc celor care m-au ajutat să ajung aici, profesorului 
care m-a pregătit, domnul profesor Petrut Virgil, cu care am lucrat în fiecare zi la pregătirea mea, de 
asemenea, părinților și profesorilor mei pentru susținerea acordată. 

 
 

 
  



PERFORMANŢE 

 

Mă numesc Hoşco Jan Andrei și am luat locul II la Olimpiada 
Județeană, 2017. Când am aflat că am luat locul doi la Olimpiada 
Județeană  mi-am dat seama că am realizat ceva ce mă poate stimula să 
muncesc și mai mult. Spiritul de competiție se simte la olimpiadă, și 
realizând că te afli la un loc unde te vei întâlni cu cei mai buni dintr-un 
județ te stimulează cu o adrenalină care se amestecă cu stresul. Eu, 
personal, după ce am început proba practică, mi-am dat seama că 
acesta este momentul în care pot să dovedesc că se poate să obții ceva 
în viață.  

Pe mine m-a determinat să învăț dorința să realizez ceva și să 
arăt celorlalți colegi că se poate. Profilul pe care l-am ales cuprinde 
aceste materii care deschid drumul spre un viitor bun. Un sfat pentru 
colegi ar fi să nu levenească și să nu aștepte că totul li se va așeza la 
picioare. Trebuie să muncești și să fii cât mai bine pregătit când va 
trebui să pleci în lume. 

 

 

Mă numesc Coras Darius George. Sunt în clasa a XI-a A. Sunt campion național, vicecampion 
mondial și locul 3 la European. Era de așteptat să iau locul I, deoarece mă pregătesc pentru fiecare 
concurs în parte. Îmi place atmosfera de la concursuri, chiar dacă mai am emoții câteodată. Dar nu 
puteți descrie un luptător de Taekwondo în câteva cuvinte; pentru a-l întelege, trebuie să întelegeți 
Taekwondo-ul. Ceea ce m-a determinat să fac acest sport a fost satisfacția de a mă lupta. Sugerez 
tuturor să facă acest sport deoarece este sănătos; doar practicându-l, poate fi înțeles. Abia atunci ți se 
deschid portile înţelegerii și ale cunoașterii spre o dragoste puternică ce va dăinui o viață, dragostea 
pentru Taekwondo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



PERFORMANŢE 
 
 
Sunt Cuc Emil Andrei din clasa a XII-a A 

și am obținut în anul şcolar 2015-2016, Premiul I 
la etapa națională a Olimpiadei la discipline din 
Aria Curriculară Tehnologii, domeniul: 
Construcții, instalații și lucrări publice. Când am 
aflat că am luat Premiul I, nu mi-a venit să cred, 
m-am bucurat nespus de mult. La olimpiadă nu mi 
s-a părut greu deoarece doamna profesoară și-a 
dat toată silința să mă pregătească, astfel emoțiile 
inerente au dispărut. Practic noi avem în 
programa școlară mai multe discipline tehnice, nu 
doar o materie, îmi place desenul - mi-a plăcut 
foarte mult să realizez schițe de proiect, dar am și 
lucrat în construcții, ceea ce înseamnă că am 
dobândit și o experiență practică.  

Pentru că doamna profesoară, Monica 
Gale, m-a încurajat mereu, am prins și mai multă 
dragoste față de aceste discipline și, astfel, am 
ajuns să particip la olimpiadă. Rezultatul meu s-a 
datorat și doamnei prof. Brad Magdalena care m-a 
pregătit pe parte de instalații, îi mulțumesc pe 
această cale. I-aș îndemna pe colegii mei, elevii 
din școală, să-i asculte pe profesorii lor, să nu 
renunțe la sfaturile date de aceștia, pentru că 
profesorii ne vor binele, ne îndrumă, profesorii 
sunt mentorii noștri. 

 
 

DOAMNA PROF. GALE MONICA NE VORBEȘTE DESPRE OLIMPIADĂ 

Teodora Pontoș (a IX-a A): Ce reacție ați avut când ați aflat că elevul dumneavoastră a luat 
premiul I? 

D-na prof. Gale Monica: M-am bucurat foarte tare. Emil este un copil care a muncit foarte mult 
pentru a obține această perfomanță, este serios, modest, a fost o onoare să lucrez cu el. În urma 
obținerii acestui rezultat, Emil este admis la orice facultate de construcții din țară, condiția este să 
promoveze examenul de bacalaureat. 

Teodora Pontoș (a IX-a A): Care este sfatul d-voastră pentru elevii care încă nu au participat la 
olimpiadă? 

D-na prof. Gale Monica: În primul rând, vreau să spun că orice copil poate face performanță, 
totul este să-și dorească, să fie motivat; nu este ușor dar nici greu, trebuie să-și asume un astfel de 
„rol”, trebuie să facă un efort suplimentar, participarea la o competiție gen olimpiadă înseamnă 
experiență, te face mai puternic și de aceste atribute are nevoie un tânăr în formare. 

Teodora Pontoș (a IX-a A): Cum ați dori să fie un elev din această școală? 
D-na prof. Gale Monica: Un elev din această școală mi-aș dori să fie un model pentru colegii lui, 

un exemplu pozitiv, un elev care să-și dorească să învețe, să îmbine învățătura cu activitățile 
extracurriculare, de voluntariat, un elev care să se implice în viața școlii și a comunității, un elev care 
să facă cinste acestei școli și cu care noi, profesorii, să ne mândrim. 

Teodora Pontoș (a IX-a A): Dacă un elev ar avea nevoie de un sfat, v-ați oferi să i-l dați? 
D-na prof. Gale Monica: Fără nicio îndoială, dacă un elev are nevoie de sfatul meu îl voi da cu 

cea mai mare plăcere. 
  



SPORTUL ÎN COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” 
 
 

Florin Ciarnău (a XII-a A): D-na profesoară Ardelean Doina, doriţi să ne vorbiți despre 
activitatea sportivă din şcoala noastră pentru revista şcolii? 
Desigur. Este o mare bucurie să constat faptul că elevii şcolii noastre sunt interesaţi tot mai mult de 
sport şi de activităţile sportive. De fapt, sportul, înţeles la adevărata lui valoare reprezintă „miracolul 
culturii umane”. Nu întâmplător, toate ţările lumii acordă o importanţă deosebită sportului. El te poate 
înălţa, dar te poate coborî în acelaşi timp, îţi poate aduce o imensă bucurie, dar şi tristeţe, sănătate, 
tărie de caracter, bani, dar şi o cheltuială aparent inutilă, pe scurt te face să simţi ce este viaţa. Depinde 
cum te pricepi să gestionezi momentele extreme. 

Florin Ciarnău (a XII-a A): Din câte ştiu, şcoala noastră a participat la unele competiţii sportive 
destinate elevilor. Ne puteţi preciza care sunt acestea şi cum s-a ajuns aici? 
Cea mai importantă competiţie sportivă destinată elevilor este „Olimpiada Naţională a Sportului 
Şcolar”, competiţie organizată sub directa îndrumare a Inspectoratului Şcolar şi a Ministerului 
Educaţiei Naţionale. La această Olimpiadă au participat şi elevii şcolii noastre la 3 ramuri sportive: 
handbal, fotbal şi tenis de masă.  

Handbalul şi fotbalul, fiind ramurile sportive cele mai îndrăgite de către elevii şcolii noastre, am 
fost bucuroasă să constat faptul că, formând, pregătind echipele şi oferindu-le posibilitatea de a juca în 
această competiţie, elevii au acceptat de bună voie şi şi-au cultivat treptat acel spirit de fair-play atât 
de frumos în sport, în timp ce spiritul de emulaţie a ajuns la cote maxime pe durata desfăşurării 
meciurilor susţinute cu celelalte şcoli. I-am simţit împliniţi, uniţi, solidari, de parcă şi-ar fi atins scopul 
vieţii lor în acele momente. Nici nu mai conta jocul rezultatelor. Totuşi echipa de handbal a ocupat un 
meritoriu loc 3 în condiţiile unei mari discrepanţe privind condiţiile materiale (sala de antrenament) 
faţă de primele două clasate. Componenţii echipei de handbal au fost: Muţ Ovidiu XII-A, Ciarnău Florin 
XII-A, Negruţiu Şerban XII-B, Cuc Gabriel XII-B, Dobovan Lucian 11 a, Hendre Bogdan XI-A, Coraş 
Darius XI-A, Hoşco Jan XI-A, Tamaş Samuel 10 a, Popa Gabriel 10 a, Roboş Gabriel 10 b, Achim Vlad 9 
a, Varga timotei 9 a, Meszaroş Gligor 11 b - Profesor: Doina Ardelean. 

Echipa de fotbal s-a clasat tot pe locul 3 în seria din care a făcut parte, jocurile pe care le-a 
susţinut fiind de o calitate superioară. Componenţii echipei de fotbal au fost: Pop Cornel XII-B, Iacob 
Andrei 11 a, Moga George 11 a, Tripon Beniamin 11 a, Puşcău Darius 9 a, Torok Emil XII-A, Varga 
Timotei 9 a, Galea Adrian XII-A, Profesor: Doina Ardelean. 

Drimbe Darius din 9 b a lăsat o impresie frumoasă participând la faza pe municipiu la tenis de 
masă, el avându-i ca adversari pe elevii din clasele a XII-a. 

Felicitări tuturor! - „Omul sfinţeşte locul”! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrică realizată de Florin Ciarnău (clasa a XII-a A), cu sprijinul doamnei profesoare Ardelean Doina. 
  



EXCURSIA LA GRĂDINA BOTANICĂ DIN JIBOU 
 
Excursia la Grădina Botanică din Jibou a fost foarte frumoasa și distractivă. Cu toate că a fost un 

drum lung, nu a fost plictisitor deloc pentru că am râs pe tot drumul cu colegii mei pe care îi puteţi 
vedea în poza de mai jos, am spus glume și am ascultat muzică, orice fel de muzică, chiar și cu 
profesorii în autocar, ceea ce a fost plăcut, oricum ascultam ce voiam noi cu sau fără acord, că altfel de 
ce s-ar numi excursie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În sfârşit, ajungem la grădină, ne echipăm cu tot ce ne trebuie, cumpărăm bilete și intrăm, facem 

câteva poze la intrare după care o luăm toţi în direcţii diferite... ca un grup de elevi ascultători, desigur 
. Am făcut turul grădinii, a fost superbă, am văzut multe specii de arbori, flori, cactuşi chiar și 
broaşte ţestoase.  
Apoi am mers într-un parc amenajat în stil japonez, care era foarte liniştit, te simţeai relaxat, de aceea 
acest parc mi-a plăcut foarte mult. De fapt, a fost preferatul meu. A fost acolo și o expoziţie de pietre 
aduse aproape din întreaga lume, de la pietre din insule până la vulcani și munţi.  

În acest parc era un loc de joacă pentru copii, cu balansoare din roată de mașină, topogane și o 
frânghie de căţărat, ne-am dat pe topogane, ne-am căţărat pe frânghie şi ne-am dat pe roată... unii s-au 
și blocat în gaura roţii. 

După terminarea vizitei, am fost la un restaurant în afara oraşului, în câmp, la aer liber. A fost 
foarte relaxant, am mâncat fiecare  ce a vrut, am vorbit, am râs, ne-am simţit foarte bine. După ce am 
mâncat bine și ne-am odihnit, am mers la Parcul Zmeilor, numit așa pentru că sunt nişte stânci cu feţe 
ca de zmei acolo. Ne-am plimbat printre acele stânci, apoi la întoarcere am stat și  am râs de ceea ce 



făcusem pe parcursul excursiei, fiind singuri, aşteptând profesorii însoţitori să vină. Am și cântat „un 
elefant, se legăna’’.   

A sosit timpul să plecăm înapoi către casă şi, în autobuz, colegul meu a spus o glumă la care toţi 
am râs până n-am mai putut și gluma ar fi asta: „Domnu’ şofer, nu mă lasaţi jos... că mă grăbesc !” 

Serafim Câmpan, clasa a XI-a B 
 

ÎMPREUNĂ PENTRU PACE 

În contextul proiectului european „Săptămâna Educației Globale”, la colegiul nostru, elevii 
claselor a XI-a B, a X-a A, a 10-a A, a 11-a B, a 10-a B, alături de profesorii lor coordonatori, Avrămuț 
Floare, Gale Monica, Filip Victoria, Mariana Ogbarschi, Moț Nicolae, Radu Németh au participat la o 
serie de activități dedicate Zilei Păcii (17 noiembrie): sesiune de referate, expoziție de desene și un 
moment artistic. Acestea au primit titlul „Împreună pentru pace” și au avut drept obiective: 
conștientizarea vieții într-o lume globalizată, înțelegerea cauzelor și efectelor conflictelor care 
afectează lumea, promovarea principiilor păcii. 

 
9 MAI EUROPEAN LA COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN 
BRÂNCUȘI” 
 

Profesorii Avrămuț Floare, Gale Monica, Mariana 
Ogbarschi, Moț Nicolae, Radu Németh, Nistor Monica și Mezei 
Ana-Maria au organizat activități deosebite pentru elevii lor 
din clasele a XI-a B, a XI-a A, a X-a A, a IX-a A: prezentare 
powerpoint a triplei semnificații a zilei de 9 Mai, expoziție de 
desene și chiar plantarea a trei pomi în curtea școlii. (vezi 
imaginile alăturate). 
 
IUBEȘTE-ȚI FAMILIA 
 

Iată îndemnul elevilor din clasa a XI-a B, sub 
îndrumarea doamnei lor diriginte, prof. Avrămuț Floare. Au 
desenat foarte inspirat și cu dedicare, prezentând totul în 
cadrul activităților găzduite de Primăria Oradea și organizate 
cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, (15 mai), prin 
proiectul „Educație pentru familie” coordonat de 
președintele Uniunii Femeilor din Bihor, Pop Ana. Felicitări! 

 
Prof. Avrămuţ Floare  



CRONICĂ DE CARTE 
 

Conacul bântuit (Lockwood și asociații)  

de Jonathan Stroud 

Cândva în urmă cu cincizeci de ani, Problema s-a abătut asupra Marii 
Britanii. În urma acestui eveniment nemaiîntâlnit, noaptea, locuitorii sunt 
asaltați de Vizitatori, fantome din cealaltă lume, și nimeni nu știe de ce, sau 
cum poate fi oprit fenomenul. Anthony Lockwood, Lucy Carlyle i George 
Cubbins, membrii Agenției Lockwood, luptă împotriva Vizitatorilor, cu arme 
printre care se numără săbii, pilitura de fier, lanțuri sau pliculețe de ceai. 
Conacul Bântuit este captivant, și ne introduce într-o lume înfricoșătoare în 
care fantome au trecut de valul dintre lumea muritorilor și cea a spiritelor.  

Oamenii sunt nevoiți să se încuie în casele lor dupa lăsarea nopții, 
trăind în frică, îngroziți de spectrele care se hrănesc cu spaima lor. Acești 
oameni sunt apărați doar de cei suficient de tineri pentru a-și folosi cel de-al 
șaselea simț: Văzul, Simțul și Auzul, dar oamenii pierd teren. Acești tineri fac 
parte din Agențiile specializate în lupta împotriva fantomelor. Se folosesc de 
săbii, fier, magneziu și sare, singurele arme care pot vătăma fantomele. 
Lockwood și Asociații este singura agentie din Londra în care agenții nu 
sunt supravegheați de un adult. Condusă de Anthony Lockwood, un 

adolescent misterios cu trecut necunoscut, și aociații acestuia, Lucy Carlyle și George Cubbins, agenția 
se ocupă de puțin timp de cazurile de bântuire pe care sunt angajați să le rezolve.  

Lucy este o tânără venită la Londra dintr-un mic oraș, dupa ce toată echipa ei a fost omorâtă de o 
fantomă. Este foarte empatică și are abilitatea de a auzi spiritele, percepe imagini din trecutul lor, și își 
dorește să ajute fantomele să-și găsească liniștea. Lockwood este liderul echipei, neînfricat și 
îndrăzneț, care înfruntă fărî ezitare cele mai rele spirite. George este inteligent, prudent și sarcastic, și 
este mereu preocupat de originea fantomelor. Mi-a plăcut foarte mult cartea asta, deoarece 
personajele au defecte și calități interesante. Sunt impulsivi și fac multe greșeli, exact ca noi, 
adolescenții normali, dar nu se dau bătuți niciodată și fac tot ce e posibil pentru a se proteja între ei.  

Chiar dacă atmosfera e sumbră și misterioasă, replicile sunt amuzante. Încă un punct bonus este 
faptul că autorul nu încearcă să lege o relație amoroasă între personaje, ci se concentrează pe 
prietenia și loialitatea ce se creează între cei trei. 

Alexandra Radvanszky, clasa a XI-a B 
 

CRONICĂ DE FILM 
 
The Station Agent 

The Station Agent este filmul care te cucerește și îți rămâne multă 
vreme întipărit în minte. Ceea ce este impresionant în acest film, este 
puterea prieteniei de a vindeca și lega caractere atât de diferite. Un film care 
te face să intri în pielea fiecărui personaj și să te gândești de două ori înainte 
de a judeca o persoană după aspectul sau comportamentul acesteia. Un pitic, 
un vânzător de hamburgeri și o mamă care își pierde unicul copil, ce ar 
putea avea aceștia în comun? Probabil ce avem și noi în viața reală: 
singurătate și nostalgie.  

Filmul ne oferă ocazia să trecem mai departe și ne divulga secretul 
unei vieți mai bune: un pic de umor, călătorii și răbdare. Pot spune că am 
văzut filmul dintr-un alt unghi al vieții de care cu toții ne ferim și prin care 
însă ajungem să trecem. Cu alte cuvinte - un film pentru toate gusturile și 
vârstele. 

Diana Covaci, clasa a XI-a B 
  

https://www.facebook.com/alexandra.radvanszky.7


ÎNDEMN PENTRU STRĂMOȘI 
Teodora Pontoș, (clasa a IX-a A), fotografii de Mezea Denis (clasa a XI-a B)  
 
Iată-ne la sfârșit de an!  
Gata, s-a terminat.  
E trist, 
Veți pleca, 
Veți lăsa în urmă o clasă goală,  
Veți lăsa amintiri și-o școală goală,  
Toți vă vom duce dorul...  
ca păsările veți zbura,  
în urmă voi veți lăsa... tot.  
Amintirile din liceu, însă nu le veți uita nicicând.  
Aici ați crescut, aici v-ați dezvoltat, însă acestea 
rămân doar amintiri.  
Poate ați greșit de multe ori,  
Acum toate astea se vor uita.  
Dar nu uitați ce ai făcut, în urmă nu mai puteți 
schimba.  
Profesorii, colegii v-au fost a voastră familie, 

ce ați vrut, ați învățat, ce nu, veți învăța.  
Nu uita: e greu, dar nu uita că-n viață există ș-un 
Dumnezeu.  
Când aveți o problemă, cereți ajutor. 
Amintiți-vă, odată profesorii v-au zis:  
alergați, alergați, alergați; să nu vă predați,  
că pentru toate în viață există un răspuns. 
Deci în continuu luptă și nu te da bătut! 

 
DREPTUL LA REPLICĂ 

Anul acesta școlar, clasele a XII-a A, a XII-a B și a XII-a C pornesc la drum, sunt, așadar, aproape 
de un nou început. Ne întrebăm dacă privesc înapoi, în timp, cu regret, cu satisfacție sau cu umor. Iată 
întrebarea pe care le-am adresat-o: Dacă ai fi acum la începutul liceului, ai schimba felul în care ai 
trecut prin această perioadă a vieții tale sau nu? Motivează-ți răspunsul! 

Ciarnău Florin, (clasa a XII-a A) Aceasta perioadă este cea mai frumoasă din viața unui om, "anii 
de liceu". Nu aș schimba nimic la această perioadă decât cu excepția unui singur lucru și acela este 
atitudinea mea față de învățătură, să fiu un elev mai conștiincios.  

Jurcuțiu Ovidiu, (clasa a XII-a B) Hmm... bună întrebare. Da, aș schimba într-o mică măsură felul 
în care am trecut prin această perioadă a vieții, prin prisma faptului că nu aș mai fi la fel de superficial 
cu învățătura; aș încerca să fiu mai conștient.  

Blig Ovidiu, (clasa a XII-a B) Dacă aș mai putea să retrăiesc această experiență, aș pleca de la 
mai multe ore. Pentru că experiența de la cafea cu colegii nu o mai poți retrăi.  

Cuc Gabriel, (clasa a XII-a B) Păi... dacă aș fi iar la începutul liceului, nu aș schimba nimic, și 
poate doar puțin modul prin care am trecut, aș fi scris și aș fi fost prezent mai mult la ore. 

Șerban Negruțiu, (clasa a XII-a B) Dificilă întrebare! Acești ani petrecuți în liceu au fost printre 
cei mai frumoși ani din viață. Nu aș schimba nimic, totul a fost frumos, legătura cu profesorii de la 
clasă, cu domnul diriginte. Prieteniile care s-au legat pe viață în acești ani. Mă bucur că am făcut parte 
din acest liceu minunat.  

Rotaru Valeriu, (clasa a XII-a C) Da... SINCER da... aș începe cu mine în primul rând. Pe parcursul 
celor patru ani de liceu am evoluat și m-am mai maturizat, dar acum îmi dau seama că dacă aș fi fost 
mai dedicat și mai conștient, ar fi fost un avantaj din start. Totuși, aș mai sublinia ceva: aș schimba 
timpul, să fie în continuare în același colectiv frumos, cu acele persoane cu un caracter frumos, de la 
care am avut de învățat atâtea lucruri bune.  

Luncan Marius, (clasa a XII-a C) Dacă aș fi din nou la începutul liceului, în clasa a IX-a, nu aș 
schimba nimic deoarece în această frumoasă perioadă din acești ani am cunoscut oameni frumoși, am 
făcut prietenii puternice care vor rămâne peste ani. Aceşti ani nu i-aș schimba niciodată pentru că am 
trăit clipe minunate și plăcute alături de oameni cu suflet cald.  

Ștef Marius, (clasa a XII-a C) Nu aș schimba felul în care am trecut prin această perioadă 
deoarece este cea mai frumoasă, din viața mea și fiecare oră petrecută în această școală a fost o ora 
importantă pentru mine, din care am avut ce învăța. Cadrele didactice au fost minunate. Consider că a 
fost cea mai deosebită perioadă a vieții mele, și nu aș schimba-o pentru nimic în lume. 

 

Reportaj realizat de Valeriu Rotaru (clasa a XII-a C) și Teodora Pontoș (clasa a IX-a A) 



GAMING:FORZA HORIZON 3 
 
Forza Horizon 3 este un joc de gen „open world’’ cu mașini și este amplasat pe continentul 

Australiei. Jocul a fost lansat în 27 septembrie, 2016, de PlayGround Games și a câștigat cel mai bun joc 
de curse/sport. 

Jocul conține modele de mașini din 1940 până în 2017 și sunt clasificate după mai multe criterii: 
clasă, manufactura lor, anii, brand etc. 

 
Este un joc care se poate juca singleplayer și multiplayer, în care poți să faci curse, să provoci alți 

jucători la o cursă sau pur si simplu să te plimbi pe minunatele șosele ale Australiei. Jocul nu doar că 
are o grafică superbă, dar are și un detaliu al mașinilor, excepțional, ceea ce îl face unul din cele mai 
tari jocuri din lume. Iar peisajele sunt cele mai frumoase peisaje care pot apărea într-un joc... 

Un singur lucru aș vrea să mai adaug: controlul este foarte realist și pot să afirm asta din propria 
experiență, fiind foarte plăcut, dându-ți senzația că tu conduci acea mașină. Acest joc merită nota 10. 

Serafim Câmpan, clasa a XI-a B 
 

DIVERSE 
 

Poți citi corect acest text colegilor tăi? 
Ştrip ştropit şi ştris şilşit 

Şomoioc şi strug şirşit 
Ştos-n ştol şi ştras cu ştruni 

Doi tăciuni şi doi cărbuni. 
Zizi zazag zobi cu zări 

Zmuls zolid zornea pe zgări 
Zdrap cu zdraz şi zdrazi-n zdruni 

Doi tăciuni şi doi cărbuni. 
 
 

 

Pilula antistres 
Gheorghe ajunge la mecanic : 

-Ceva nu e în regulă cu motorul… când ajung la 
180 km\h se aud niște bătăi sub capotă. 

- Stai liniștit… e îngerul tău păzitor. 
* 

-De ce România e o țară frumoasă? 
-Pentru că are „gropițe”. 

* 

Ștefan cel Mare: 
-Pi cai voinicii mei! 

Unul din mulțime: 
-Și eu picai, Maria Ta! 

Rotaru Valeriu, clasa a XII-a C  



 
 
 
Clasa a XII-a A - tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii 
                              - tehnician în hotelărie - studiu intensiv limba engleză 
Diriginte: prof. Mezei Ana Maria                       

 
  

Elevi 
  

Bodog L.I. George - Paul Galea I. Adrian - Liviu Popovici I. Daniel - Beniamin 
Burlo I. Lidia Gherman D. Roberto - Filip Seutiuţ G.D. Paul - Daniel 

Chivari G. Marcos - Gheorghe Marian  P. Gabriela - Larisa Şorban  S.C. Alexandru - Sebastian 
Ciarnău T. Florin - Cosmin Mihoc P. Paul - Silviu Szabó  M.K.  David - Miklós 

Costa I.T. Ionuţ - Gabriel - Nicolae Moane D. Teodor Dumitru Tamas  T.D. Raul - Adrian - Ionuţ 
Cuc I. Emil - Andrei Muţ M. Ovidiu - Bogdan Teglaş S. Daniela 

Dărăban F. Adelina - Crina Paul V. Otilia Török A.I. Emil - Iulian 
Demian P. Roxana Pente G. Florin Varga E. Ernő 

 Popa T. Monica - Gabriela  
 

Un gând de bun rămas: trăiește prezentul și nu uita să privești spre viitor. 
 

„Nici din lumină n-am destul 
Căci ea-i doar o legendă, iată 

Nimic pe lume nu-i destul 
Vreau totul înc-o dată”  

(Lucian Blaga) 
 

Prof. dir. Mezei Ana-Maria 
 

  



 
 
 
Clasa a XII-a B - tehnician electrician electronist auto 
Diriginte: prof. Petruţ Virgil                       

 
  

Elevi 
  

Blaga A. Mihai - Florin  Negruţiu F.S. Şerban - Nicolae 

Blig G. George - Sergiu Jurcuţiu  M. Ovidiu - Mihai Oroszy G. Leonard - Andrei 
Cuc T. Gabriel - Alin Kovács  B. Balazs Pop C.V. Cornel Marian Dif 

Ghiuro G. Darius Emanuel Dif. Meszaros G. Gheorghe - Alin Tamaş A. Remus - Andrei 
Halasz  I. Ioan - Gabriel Molnar  L. Levente - Sebastian Ursuţ G.M. Sergiu Gabriel 

   
   

 

 
 
Să nu uiți nicicând că, atunci când te-ai născut plîngeai și toți cei din jurul tău zîmbeau. 

Trăiește-ți viața astfel, încât atunci când ea se va fi sfârșit lăsându-ți liber drumul spre eternitate, să 
fii tu acela care zâmbește iar cei din jurul tău să plângă! 

 
dirigintele, Virgil Petruț 

 

  



 
 
 
Clasa a XII-a C -  tehnician mecatronist 
Dirigintă: prof. Tomoioagă Anca  

  

 
  

 Elevi  
 

Bancse  J. Angel  Robert  Janos Ghenţ  V. Vasile  Marius Micula  F. Andrei - Alexandru 
Bodoni  A. Andrei - Cătălin Golban  I.V. Cosmin - Viorel Nechi  T.C. Ciprian - Florian - Bogdan 

Ciucioiu  I. Ioan - Alexandru Hoduţ  T. Cătălin - Marius - Corneliu Rotaru  A. Valeriu 
Fechete  C. Kătălin Lucaciu  F. Rafael Ştef  A.P. Marius - Alexandru 

Filip  F.  Florin - Mădălin Luncan  C. Marius - Cosmin Tomoş  A. Ardelean - Raul 

 
 
 

Dragii mei elevi, 
am purtat discuții lungi anii aceștia de școală, dar poate ceea ce rămâne de spus și de repetat la 

nesfârșit, pentru voi, la început de călătorie, pentru fiecare dintre noi de altfel, pentru întreaga 
societate românească, implicați-vă, nu comentați de pe margine, căci vă veți pierde dreptul la replică. 
Fiți proactivi, deschiși la dialog, dispuși la străduință, la a face lucrurile cel mai bine posibil, nu 
pentru plata voastră, ci pentru voi și demnitatea voastră, pentru propria împlinire. Un om fără 
idealuri și pasiune, este precum un vas maritim fără far, plutind în derivă. 

 
diriginta voastră, Anca Tomoioagă (a XII-a C) 

 

  



Clasa a XIII-a A-seral - Tehnician în construcţii şi lucrări publice 
Diriginte: prof. Ion Lavinia 
 

 

Antal L. László Gliga M. N. Claudiu - Paul Pele I.T. Călin 
Balint F. Ferenc - Szabolcs Heilman I. Klaus - Benjamin Pele M. Marius - Nicolae 

Belce S. István Iurcic C. Codruţa - Ioana Pénzeş G. Gyula 
Boldor R. Diana - Anamaria Katona G. Geza Petrica P.N. Amalia 

Bud V. Vasile Mălăieş N. Cătălin - Ioan Precup A. Ioan 
Bungău F. Flaviu - Florin Mărieş V. Daniela - Maria Todica V. Daniel - Marian 
Călin K. V. Marius  Daniel Mic I.G. Florica Truţa  A. Marius 

Căpitanu D. Vasile Mihai  I. Vasile Ungur G. Anamaria 
Codrean V. Vasile - Ioan Mihele D. Claudia - Felicia Ungur N. Călin - Lucian 

Copos I. Gabriela - Violeta Modog F. Marius Ungur N. Nicolae - Marius 
Costa I. A.  Flavius - Ioan Oprea C.  Ana - Maria Vasile G. Tiberiu - Andrei 

Cozman F. Liviu Paşca V. Vasile - Florin Zgîrd  V.G. Marian - Ionuţ 
 

Clasa a XIII-a B-seral - Tehnician în construcţii şi lucrări publice 
Diriginte: prof. Brad Magdalena 
 

 

Anca V. Anamaria  Pop - Dila M. Cristian 

Balog R. Dorin - Petru Lasak F. Iosif Popa  T. Gabriel ** 
Banc  D. Florin - Adrian Maghiar D. Ionuţ - Florin Popa N. Marin 

Bila V. Constantina - Irina Maghiari D. Petru - Marin Precup T.  Teodor - Vlad 
Birou  G. M. Denisa - Florentina ** Mermeze C. Maria Loredana Dif Rebei M. Raluca - Mihaela 

Dicsö  V. Vasile Mateaş I. Călin Sărac M. Lenuţa 
Drăghilă C. Cătălin - Nicolae Mihuţ V. Daniel - Răzvan Sidic A. Mircea 

Dudaş  M. Iuliana ** Mocian C.D. Ionuţ - Sergiu Tămaş I. Ovidiu - Sebastian 
Dumitraş M. R. Cristian - Marcel Nemeş C. Paul - Bogdan Teglaş I. David 

Fekete D. Flaviu - Silviu Olariu V. Sebastian - Marius Ţirban I. Cristina 
Hanga G. Răzvan - Valentin Orbai N. Valentin - Vasile Tiţ  N. George - Nicolae 

Ivacson-Pal E. Ioan Păcurar  P. David ** Ţoc  M.A. Alex - Sergiu 
Ivan M. Viorel Pentea V. F. Ionuţ - Florin Venczel A. Boby - Adrian 

 

Clasa a XI-a A prof. - grupa 1  - Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale 
                                      - grupa 2 - Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 
Diriginte: prof. Madar Nicolae 
 

 

Brata  P. Dan Erdei  T. Tibor Omuţ  P. Petru - Sebastian 
Blaga  V. Vasile- Ovidiu Iacob I. Andrei- Gheorghe Porţan  I. Aron 

Chindrişan  G. Gheorghe - Ovidiu Jurjuţ  V. Vlad- Daniel Raţ L.G. Sergiu- David 
Cîrstea  I. Claudiu- Andrei Mălan T. David- Valentin Săcară  M.I. Iacob 

Creţ  P. Raul Moga A. Valeriu- George Tripon  F. Beniamin 
Dobovan  I. Lucian- Ioan Moldovan G.A. David- Richard Varga  J. Jozsef- Zsolt 
Dumitraş  D.E.A. Robert Moza  A.I. Raul - Ioan Vlad  D. Ioan- Dorel 

 Nistor  A.L. Alexandru- Marinel  
 

Clasa a XI-a B prof. - Zidar- pietrar- tencuitor 
Diriginte: prof. Ogbarschi Mariana 
 

 

Ardelean  F. Florin- Samuil Megyesi  D. Octavian- George Pop  E. Angel- Emil 
Bondar B. Ştefan Meszaros  G. Grigor- Dănuţ Silaghi T. Ovidiu Timotei 

Gurău  C. Samuel- Alin Mudura  I. Ionuţ- Alin Tiponuţ  I. Beniamin- Ionuţ 
Horvath  I.S. Eugen- Stelian Ogrean  L.D. Alexandru- George Varga  E. Tünde 

Indrie  D. Narcis- Nathan Paşcalău  I. Petru - Dorin Varga  M. Marius- Crăciun 
 Pentie Alexandru David  

 



 


