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Dragi elevi, 

 

Iată că un nou sfarsit de an, aduce un nou 

început: revista Dialog a revenit a in randurile voastre. 

După teama de necunoscut s i  căutări timide ati 

reusit să descătusati energiile pozitive care 

clocotesc în sufletele voastre pure s i  într-un timp atât de scurt aţi 

preluat o idee a predecesorilor voştri, idee care, cu certitudine,   v a    

deveni o  tradiţie   pentru   Liceul Tehnologic „George Bibescu”: revista 

Dialog, revista elevilor.  

Mult succes colectivului de redacţie s i  colaboratorilor în 

activitatea editorială, multă sănătate  s i  împliniri elevilor scolii si 

intregului colectiv. 
 
 
 

La multi ani! 

 
 

 Cu drag, 

Prof. Petre CAUC 
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Toleranța și intoleranța sunt în toate faptele noastre de viață, de la jocul din grădinițe până la jocul marilor 

puteri, în familie, circulația pe stradă, conviețuirea vecinilor, în toate instituțiile publice și în milioanele de 
procese din tribunale. 

Instaurarea unei Zile Internaționale a Toleranței a fost decisă de ONU și își are originea în Carta 

Națiunilor Unite, în care statele semnatare își declarau intenția de a fi tolerante și de a trăi în pace și bună 
înțelegere, și în Constituția UNESCO, bazată pe demnitate, egalitate și respect reciproc între oameni. 

Pentru a sublinia importanța toleranței și pentru ca oamenii să 

conștientizeze pericolele intoleranței, cu ocazia marcării a cinci decenii 
de existență a celor două organizații, Adunarea Generală a Națiunilor 

Unite a decis să proclame anul 1995 ca An Internațional al Toleranței, 

iar data de 16 noiembrie ca Zi Internațională a Toleranței și a invitat 

toate țările membre să marcheze această zi prin acțiuni de promovare 

a toleranței și păcii. 
Ziua e marcată din anul 1996, când reprezentanții UNESCO reuniți la Paris, au enunțat și Declarația 

principiilor toleranței pe care o defineau astfel: responsabilitatea care susține respectarea drepturilor omului, 

a pluralismului, democrației și a statului de drept, ca atitudine activă de recunoaștere a acestor valori și ca o 

virtute care face ca pacea să fie posibilă, înlocuind cultura războiului cu cea a păcii.  

Cuvântul toleranță nu este un termen al lumii moderne, el provine din latina Romei antice, unde tolerare 

înseamnă a suporta și se referea, ca și astăzi, la respectul față de celălalt. Termenul a fost folosit și în lumea 
creștină a Evului Mediu, când existau instanțe ale toleranței și se emiteau indulgențe, edicte sau bule papale, 

iar apoi a fost folosit de umaniștii Renașterii, pentru care valorile și virtuțile umane erau principii de căpătâi și 

care vorbeau despre toleranță civilă și religioasă. În acele timpuri, în Regatul Angliei și în Franța s-au dat chiar 

legi care priveau toleranța religioasă. Apoi, Revoluția franceză a adus prima Declarație a drepturilor omului, 

iar în SUA Primul Amendament la Constituție a interzis îngrădirea libertății de exprimare. Și procesul de 

legiferare a libertății religioase sau a drepturilor omului a continuat. 

Și alte religii ale lumii s-au afirmat tolerante. În islam, Tolerant este chiar unul din numele lui Allah, iar 

exegeții moderni ai islamului consideră Coranul sursă a toleranței religioase. Religia hindi sau budismul arată 
de asemenea toleranță. 

Dicționarele ne spun astăzi că toleranța este capacitatea de a recunoaște și respecta convingere altora, 

înseamnă îngăduință, indulgență, răbdare, și se poate exprimă la orice nivel: de la individ, la stat. Constituții, 

legi, declarații universale, tratate internaționale, convenții și recomandări fac apel sau chiar obligă la toleranță, 

dar există încă războaie, terorism, crime împotriva umanității, epurare etnică, discriminarea minorităților și a 

imigranților și o multitudine de alte abuzuri împotriva ființelor umane, adică intoleranță. 
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Există  legi și politici responsabile, internaționale, naționale 

sau ale administrațiilor locale. Există multiculturalism civilizat, 
dezvoltare durabilă, solidaritate și voluntariat și există și cei mai 

buni gardieni: educația continuă pentru toleranță și pace, 

societatea civilă atentă la drepturile omului și presa liberă și 
responsabilă. 

Ramona Tudor,  

cl. a X-a C 

 

 

Pornind de la aceste convingeri echipa UNESCO din 

școala noastră  a organizat, miercuri 16 noiembrie 2016, 
activitatea intitulata "Nu ridicați ziduri, construiți punți". Au participat elevii claselor a IX-a A, a IX-a C, a IX-a D, 

a X-a B. Organizatorii activității au fost profesorii E. Miertoiu, P. Mitruți și A. Radu 

OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII: 
 Cunoașterea conceptului de toleranță și ce prevede acesta; 

 Stimularea interesului elevilor către activități extrașcolare; 

 Cultivarea creativității elevilor în exprimarea orală și la desen; 

 Socializarea între elevii; 
 Promovarea toleranței și modelarea atitudinilor față de diferite opinii prin dialog si dezbateri libere și 

deschise.  

SCOPUL activității a fost dezvoltarea capacitații copiilor de a se tolera indiferent de religie, etnie, poziție 

sociala și materiala prin activități care stimulează creativitatea, originalitatea, socializarea și competiția.  

PROGRAM: 

 Prezentare PowerPoint  Toleranta si intoleranta  

  Realizarea unui panou tematic 

 Sondaj privind alegerea unei culori a 

tolerantei urmând ca a doua zi  sa 

purtam culoarea respectiva. In urma 

sondajului culoarea aleasa de elevi a 

fost verde. 

 Aplicarea unui chestionar " Cat ești de 

tolerant? 

 Studii de caz 

Participanții au prezentat studii da caz, au comentat, au povestit situații de intoleranta trăite sau văzute, 

au oferit soluții împotriva intolerantei, au socializat, au făcut fotografii. 

Această activitate a avut ca finalitate, promovarea unei concepții sănătoase privind respectul, 
cooperarea, înțelegerea, respectul față de sine și față de ceilalți, respectarea unor decizii, prin adoptarea de 

către elevii școlii a unor comportamente pozitive.  

Prof. Elena Miertoiu 
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Liceul nostru participă la Competi ia tinere ii care a debutat sâmbătă, 8 octombrie. 

Cea de-a VIII-a edi ie a ”Competi iei 

tinere ii”, organizată de Direc ia 

Jude eană pentru Sport i Tineret Dolj i 

sus inută de Ministerul Tineretului i 

Sportului, a  

debutat cu o paradă a liceelor, la care am 

participat i noi. 

Concursul aduce fa ă în fa ă 14 licee din Craiova, dar i altele din jude ul Dolj, 

numărul total al liceelor aflate în competi ie fiind de 22. Această competi ie are ca scop 

stimularea i încurajarea participării elevilor la activită i extra colare. Din acest motiv, 

fiecare probă care se desfă oară este programată doar în week-end. 

Casa Studen ilor din Craiova a găzduit în data de 15 noiembrie prima din 

nenumăratele probe ce se desfă oară pe parcursul a opt luni, până în iunie 2016 i anume, 

proba de cultură generală, la care a participat i liceul nostru, reprezentat de Mocanu 

Ionu , Dunăreanu Florin, Săpăceanu Marius, Pîrjol 

Florin, rezervă - Ilie Gabriel, înso i i de profesorii 

coordonatori Gună Mihail, Duican Lucia, Miertoiu 

Elena. 

. Sunt foarte mândru de coala mea, dat fiind 

faptul că am ob inut locul 6, fiind deasupra liceelor 

de top din Craiova. 

La proba de cultură generală au concurat 12 licee, fiecare cu câte o echipă 

formată din patru elevi. Atmosfera a fost plină de vitalitate, adolescen ii încercând să 
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răspundă corect la cât mai multe întrebări, fiind sus inu i cu 

aplauze, urări i stegule e atât de profesorii coordonatori, cât 

i de colegii de liceu prezen i în număr mare la eveniment, au 

fost prezen i peste 100 de participan i i sus inători. 

Important de re inut, i pe mine chiar mă bucură acest 

lucru, este faptul că pentru prima dată de când se organizează 

această competi ie, fiecare dintre noi î i poate urmări echipa favorită în cadrul unei 

emisiuni cu acela i nume – ”Competi ia tinere ii” – la postul de televiziune Alege TV. 

 

Marius S p ceanu,  
cl. a X-a C 

 

 

Mul umim elevilor care au reprezentat coala noastră 

i profesorilor care i-au înso it. 

Succes LTGB! 

 

 



8 
 

Din octombrie 2016, Liceul Tehnologic ”George Bibescu” este 

partener în proiectul Erasmus+ ISTRA, Standarde internaționale de formare 

în VET pentru promovarea unei educații relevante pe piața muncii (2016-1-

BG01-KA202-023738), proiect inițiat de Burgas Free University, Bulgaria 

proiect care se va derula pe parcursul a doi ani. 

Proiectul î i propune să elaboreze i să promoveze programe de formare deschise i 

inovatoare, materiale i instrumente de predare i de învățare în mediul virtual, precum i modalități 

de aplicare i utilizare a două dintre standardele recunoscute pe plan internațional: ISO/IEC 27000 - 

sistemele de management al securității informațiilor i ISO seria 31000 pentru sistemele de 

gestionare a riscurilor. 

 Două dintre cele trei grupurile țintă ale proiectului sunt elevi din învățământul vocațional i 

tehnic, printre care i elevii liceului nostru, care vor beneficia astfel de cuno tințe i aptitudini în 

domeniul standardelor i standardizării, suplimentar față de calificarea lor de bază. Al treilea grup țintă 

îl reprezintă formatorii, care vor obține calificarea necesară pentru a preda curricula elaborată pentru 

aceste două standarde în mediul virtual de învățare. 

Obiectivul final este acela de a dezvolta, adapta i îmbunătăți continuu rezultatele i 

performanțele în formarea din învățământul vocațional i tehnic, atât pentru niveluri diferite de 

învățământ, cât i pentru formatori i cursanți, având ca rezultat dobândirea de către ace tia a 

competențelor i abilităților corespunzătoare unei realizări profesionale de succes. 

Mai mult decât atât, partenerii din cele patru țări implicate în proiect (Bulgaria, România, 

Slovacia i Lituania)  au decis să elaboreze materiale de instruire care vor fi publicate pe platforma de 

învățare virtuală Moodle, pentru formarea în învățământul vocațional i tehnic, materiale care se vor 

axa atât pe o formare teoretică în procesul de standardizare, cât i pe dezvoltarea abilităților practice 

în aplicarea celor două serii de standarde pentru sistemele de management. Se dore te ca platforma 

astfel creată să ofere în timp acces la formare i calificare pentru toți elevii din VET. 

Elevii din învățământul vocațional i tehnic, precum i profesioni tii din această ramură vor 

dobândi în acest fel competențe inovatoare pentru a răspunde cerințelor moderne. Ei vor deține 

cuno tințe în două dintre cele mai populare standarde pentru sistemele de management. Vor avea de 

asemenea i competența necesară pentru a aplica aceste standarde în mediul real de lucru, precum 

i un interes sporit pentru utilizarea standardelor i a procesului de standardizare pe o piața locală, 

europeană i internațională a muncii din ce în ce mai competitivă. 

Obiectivul final este acela de a ajuta cursanții să- i îmbunătățească competențele i în 

domeniul utilizării instrumentelor TIC, pentru a avea astfel un acces facil pe piața europeană a muncii, 

care este din ce în ce mai mult legată de standarde i standardizare.  

Echipa de proiect 
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Miercuri seara scena a prins viață alături de bobocii liceului nostru și de cei ai Colegiul Tehnic 
”Costin D. Nenițescu”. Aceștia au creat o atmosferă deosebită, animată de concursurile de Miss și 
Mister și completată de momentele artistice. 

A fost o atmosferă foarte plăcută! 
Lupta a fost strânsă și la fiecare probă noi, 
bobocii, am încercat să ne impunem atât prin 
creativitate cât și prin inteligență și talent.  

Noi, concurenții am participat la trei 
probe dar mie mi-a plăcut în mod special 

proba de talent, la care mi-am exprimat pasiunea pentru fotbal 
făcând jonglerii cu mingea. 

La proba în ținută de zi și cea în ținută de seară am defilat împreună cu partenera mea și, în 
ciuda emoțiilor care ne-au dat de furcă și a pașilor care au fost puțin dificili, cred că ne-am 
descurcat excelent, fiind încurajați încontinuu de public. 

Mi-a plăcut în mod special întrebările care 
ne-au fost puse spre final, întrebări care vizau 
spontaneitatea și viteza noastră de reacție, 
precum și cunoștințele noastre de cultură 
generală.  

Și, cu pași ușori, am ajuns și la momentul 
special, alegerea concurenților care vor primi 
titlul de Miss și Mister 2016. Premierea a 
început cu concurenții de pe locul III, urmat de 
cei de pe locul II, iar la final au fost anunțați și câștigătorii. M-am bucurat foarte mult când mi-am 
auzit numele pentru că mi-am dorit să câștig. Ne-a fost oferit premiul cel mare atât mie, cât și 
partenerei mele, Cătălina Șerbănoiu, iar balul a continuat cu partea de distracție. 

A fost o seară perfectă! 

Dr g noiu Darius Andrei 
cl. a IX-a B 
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Fostul Pre edinte al Consiliului elevilor LTGB, Flavian Preda, este în clasa a XII-a 

a a că a sosit momentul predării tafetei. Prin urmare, a trebuit să alegem un alt coleg în 

func ia de pre edinte care să ne 

asculte i să ne reprezinte. 

La alegerile pentru func ia de 

pre edinte au participat doi dintre 

colegii no tri: eleva Cristina Dina, clasa 

a X-a A i Marius Săpăceanu, clasa a 

X-a C. 

Alegerile au durat aproximativ o 

zi i s-a decis folosirea urnei pentru ca 

fiecare elev din fiecare clasă să- i poată exprima op iunea. Toate voturile au fost 

secrete. După numărarea voturilor 

s-a constatat că eleva Cristina 

Dina a avut un total de 189 voturi 

în favoarea ei, iar elevul Marius 

Săpăceanu 28, un singur vot fiind 

anulat.  

Astfel s-a decis un nou 

Pre edinte al Consiliului elevilor 

LTGB, Cristina Dinu, iar 

contracandidatul ei, Marius 

Săpăceanu, a fost ales vicepre edinte. 

”Noi doi vom face o echipă împreună, o să sus inem elevii din coala noastră, o să 

facem ce putem pentru binele nostru.” 

Cristina Dina,  

cl. a X-a A  
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Marea Unire din 1918 a fost i va r mâne pagina cea mai sublim  a istoriei 

române ti. M reția sa st  în faptul c  des vâr irea unit ții naționale nu este opera nici a 

unui om politic, nici a unui guvern, nici a 

unui partid; este fapta istoric  a întregii 

națiuni române, realizat  într-un elan râvnit 

cu putere, din str fundurile con tiinței unit ții 

neamului, un elan controlat de frunta ii 

politici, pentru a-i c l uzi cu inteligenț  

politic  remarcabil  spre țelul dorit.  

Nu o victorie militar  a stat la temelia României Mari, ci actul de voinț  al 

națiunii române de a-i da arm tura teritorial-instituțional , care este statul național. 

S rb toarea națiunii române a început i la Liceul Tehnologic ”George Bibescu” 

prin steagurile tricolore care au împânzit incinta liceului. Ro ul martiriului, galbenul 

rodniciei p mântului i albastrul cu speranța lui cereasc  au fost din nou la loc de cinste 

.  

Elevii claselor 

a X-a i a XI-a au 

realizat un colaj de 

poezie i cântece 

patriotice dedicate Marii Uniri i au transmis cele mai bune gânduri: 

LA MUL I ANI, ROMÂNIA! 
 

Ionuț-Alexandru Mocanu,  

cl. a XI-a A 
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„După priveliştea lumii, după minunile naturii, nimică nu este mai interesant, mai măreţ, 
mai vrednic de luarea noastră aminte decât Istoria.” - M. Kogalniceanu 

 

 

 
TRADIȚII DE CRĂCIUN  PE PLAIURI ROMÂNEȘTI 

Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători 
religioase. Reprezintă un prilej de bucurie, fiind încărcată de 
tradi ii i simboluri felurite. Ritualurile sunt complexe i 
numeroase, iar cre tinii din fiecare zonă a României 
sărbătoresc în felul lor, dar mai to i se adună de Crăciun la 
aceea i masă cu cei dragi i sărbătoresc Na terea Domnului.  

În general, Crăciunul, chiar dacă este o sărbătoare 
cre tină, începe la români odată cu practica păgână a 
sacrificării porcului, pe 20 decembrie. Pe vremea dacilor, 
porcul era sacrificat ca simbol al divinită ii întunericului care slăbea Soarele în cea mai scurtă zi a anului. 

Pentru a veni în ajutorul Soarelui oamenii sacrificau porci i-l 
hrăneau cu carne. După aceea ziua începea să crească i Crăciunul 
devenea o sărbătoare a luminii i a vie ii.. 

Sărbătoarea continuă apoi de Mo  Ajun cu colinde care in 
până noaptea. Copiii merg la colindat pentru a vesti Na terea 
Mântuitorului i primesc drept răsplată mere, nuci, covrigi, 
portocale i, în era modernă, bani. În unele sate, se obi nuie te ca 
cel mai în vârstă membru al familiei să arunce în fa a 
colindătorilor boabe de grâu i de porumb. Bătrânii spun că vor 

avea o recoltă foarte bună în anul următor dacă vor amesteca sămân a pe care o vor pune în brazdă cu 
boabele folosite în ajun la primirea colindătorilor.  

În diminea a de 25 decembrie lumea participă la Sfântă 
Liturghie de Crăciun i apoi la masa de Crăciun. În calendarul 
ortodox cele două zile de Crăciun continuă cu sărbătoarea 
Sfântului tefan i toate cele trei zile sunt sortite revederii 
părin ilor, neamurilor i prietenilor. 

Tot de Sărbători ne facem i cadouri. Acest obicei are 
două surse: pe de o parte provine din dărnicia lui Mo  Crăciun, 
pe de alta, reprezintă o imitare a gestului celor trei magi de a 
se închina Mântuitorului, prin aducere de daruri. 

 

Dumitru Ramon Gabriel Ilie,  

cl. a XI-a B 
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Crăciunul în Germania 

Germania a oferit lumii obiceiul de a împodobi bradul de 
Crăciun, care iniţial era decorat cu panglici colorate, lumânări şi 
diferite dulciuri. Nemţii practică obiceiul de a aprinde câte o 
lumânare în cele patru duminici dinaintea sfintei nopţi care 
semnifica naşterea Mântuitorului. 

 
Cântece de Crăciun cunoscute, precum “O Tannenbaum” se fac auzite în timpul acestei sărbători 

ce produce bucurie în sufletele tuturor. Oratoriul înălţător al lui Johann Sebastian Bach încânta 
mulţimea venită în bisericile şi catedralele germane după ascultarea slujbei religioase din seara de 
ajun. 

 
Târguri de Crăciun se deschid peste tot, figurinele din turtă dulce, prăjiturile, articolele de 

artizanat şi obiectele confecţionate din ceramică înţesând pieţele de Crăciun. Pieţele găzduiesc şi 
diferite festivităţi, actori profesionişti sau amatori care interpretează scene cu tematică specifică 
împânzesc străzile în spectacole atractive, procesiunea magilor fiind la loc de cinste. 
 

Crăciunul în Italia 

Italienii intră în magia sărbătorilor de iarnă de ziua 
Sf. Lucia, simbol al luminii. Crăciunul începe cu opt zile 
înainte și este cunoscut sub denumirea de Natale. 
Copiii colindă din casă în casă să spună poezii și să 

cânte, dar darurile le primesc la 6 ianuarie. Conform tradiției, cadourile sunt aduse 
de Befana, o vrăjitoare urâtă dar bună. Befana, călare pe mătură verifică atentă cine a fost 
cuminte și cine nu de-a lungul anului, intră prin hornuri și lasă daruri lângă bradul 
împodobit. 

 

În bisericile din Italia sunt prezentate iesle cu Pruncul Iisus și cu magi în mărime naturală. 
O altă tradiție este ce a Irozilor - colindători costumați: pe lângă Irod, mai apare un moș cu 
barbă lungă și cu cojocul întors acesta fiind bufonul romanilor, de asemenea altcineva este 
costumat ca o paiață cu clopoței la picioare. 

 
Crăciunul în Spania 

Iesle confecţionate din lemn şi alte figurine ce întruchipează 
diferite personaje specifice sărbătoriri Naşterii lui Isus, îmbodobesc 
casele spaniolilor. 

 
Crăciunul este o sărbătoare oficială în Spania și festivitățile încep 

din Ajunul Crăciunului, la 24 decembrie până la Bobotează sau Ziua 
celor trei regi, pe 6 ianuarie, deși neoficial festivitățile încep la 22 decembrie, odată cu 
organizarea loteriei de Crăciun. De obicei casele sunt decorate cu pomi de Crăciun sau cu scena 
Nașterii sau ambele. În multe regiuni există tradiția Tió de Nadal, o bucată mare de lemn care 
simbolizează un personaj din mitologia catalană și aragoneză.[38] În Țara 
Bascilor și Navarra, Olentzero este cel care aduce cadouri copiilor.  
 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Befana&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pruncul_Iisus&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Magii_de_la_r%C4%83s%C4%83rit
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Irozi&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Loteria_spaniol%C4%83_de_Cr%C4%83ciun
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Crăciunul în Marea Britanie 

În case, în mirosul parfumat de brad, englezii savurează 
delicii culinare de Crăciun, din care nu lipsesc curcanul 
(sau gâsca ori rața), fripturile, sosurile, plăcintele și 
budinca (Christmas Pudding), ce întregesc atmosfera 
acestei sărbători și liniștesc spiritele după noaptea de Ajun, 
în care se crede că duhurile rele și fantomele părăsesc 

castelele și criptele, obicei rămas din perioada păgână. 
 
Copii își așteaptă cuminți cadourile după ce i-au trimis scrisori lui Father Christmas, prin 

aruncarea acestora în foc, sperând că piticii le vor scoate prin horn și astfel dorințele lor se 
vor împlini. 

Crăciunul în Franța 

Pere Noel este așteptat în Franța de către familia reunită la masa 
festivă, după ce fiecare membru trece o lumânare de la unul la altul, 
până la cel mai tânăr. Se merge la slujbă, se fac petreceri și se împart 
cadouri. Târgurile de Crăciun sunt împânzite în cele mai cunoscute 
locuri, căsuțele din lemn fiind pline la refuz cu obiecte confecționate 
manual, bijuterii și dulciuri. 

 
La Paris, în fata Primăriei, vizitatorii au posibilitatea de a cumpăra produse artizanale ce provin 

din toată lumea, mai ales cele care înfățișează ieslea în care s-a născut Isus.  
 

Crăciunul în Austria  

Austria începe pregătirile pentru sărbătorile de iarnă de 
ziua Sfintei Barbara, care dă tonul diferitelor festivități, baluri și concerte, iar de Sf. Nicolae cortegii de actori mascați în 
monștri și cântăreți umplu străzile vieneze. Colindătorii 
aprind torțe și se plimbă din casă în casă. 

 
Ajunul Crăciunului se petrece însă în familie, ca și ziua de Crăciun, mai puțin prin 

restaurante sau alte locuri publice, iar copiii își deschid darurile puse sub pomul decorat cu 
ornamente, lumânări și bomboane la sunetul unui clopoțel și imediat după cină tradițională 
din care nu lipsește crapul făcut la cuptor. 

 
În Viena, în miresme îmbietoare, piața din fața Primăriei devine un loc neîncăpător de 

mulțimea care admiră și cumpăra decorațiuni și dulciuri, lumânări, flori multicolore 
confecționate din săpun, obiecte confecționate din lemn și alte articole de artizanat. Nici piața 
de Crăciun de la Palatul Schönbrunn nu este de ocolit, iar brazii din locurile publice sunt 
fascinanți. 

 
Ramona Tudor,  

cl. a X-a C 
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Sfântul Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul 
de minuni 

 

 

Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, fă ătorul de minuni, s-a 
ăs ut pe vremea î păraților Diocletian (284-305) si Maximilian (286-305) in 

cetatea Patara din Asia Mica. Pări ții săi au părăsit î să a eastă viață destul 
de devreme, iar Sfântul Nicolae a ră as in grija unui unchi, episcop, care 
purta a elași nume a al său. 

A primit din opilărie o reștere aleasă, urmând cursurile celor mai vestite 
școli ale epocii. A urmat din ti erețe reguli de viață deose ită, u ultă rugă iu e, post și priveghere. 
Iubind virtutea, viața urată și dăruindu-se cu totul slujirii aproapelui, a fost hirotonit preot, apoi 
episcop al etății Mira din ți utul Lichia (astăzi localitatea Demre di  Tur ia, aflata pe alul Mării 
Mediterane).  

Sfântul Nicolae a fost înte ițat în timpul perse uțiilor decretate de î părații ro a i Dio leția  și 
Maximilian. 

În urma Edictului de la Milan din 313 dat de Constantin cel Mare, are a orda li ertate depli ă 
rești is ului, Sfâ tul Nicolae s-a întors în scaunul episcopal din cetatea Mirei.  

Alături de alți Pări ți ai Bisericii, a participat la primul Sinod ecumenic de la Niceea din 325, 
dovedindu-se un puternic apărător al redi ței rești e împotriva ereziei ariene. Tradiția po e ește 
unele fapte minunate săvârșite de Sfântul Nicolae: salvarea de la moarte a trei ăr ați o da ați 
fără vi ă de un sluj aș imperial, aducerea unor ajutoare eașteptate unor familii aflate pe punctul de 
a săvârși nelegiuiri pentru a-și âștiga pâi ea și multe altele. 

Obiceiul de a face daruri de ziua sa se datorează u ătății cu care era înzestrat Sfântul Nicolae si 
o i eiului său de a ajuta pe cei evoiași. De s-ar povesti milele lui una câte u a și âte i durări a 
arătat ătre cei săra i, pe âți flă ânzi a hră it, pe âți goi a î ră at și pe âți a răs u părat de la 
datornici, nu ajunge timpul pentru a le fa e u os ute, se arată in istorisirea vieții acestui mare ierarh 
al Bisericii lui Hristos. 

În spiritul acestei s rb tori noi, profesorii și elevii LTGB, organiz m o activitate 

caritabil  intitulat  ”Fii și tu moș Nicolae!” 

Prin aceast  activitate îndemn m la bun tate, empatie și milostenie, la împlinirea 
cuvintelor Mântuitorului: ”fl mând am fost și Mi-ați dat s  m nânc, însetat am fost și 
Mi-ați dat s  beau, str in am fost și M-ați primit, gol am fost și M-ați îmbr cat, bolnav 
am fost și M-ați cercetat, în temniț  am fost și ați venit la Mine.” (Matei 25. 34-36) 

Prof. Angelica GUN  

http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2016-12-6-21452476-46-sfantul-nicolae.jpg
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Î  data de  oie rie , î  adrul Proie tului de parte eriat ”I for at. 

Co știe t și protejat!” la li eul ostru s-a desfășurat o petiția sportivă i ter-clase la 

fotbal, cu deviza ”Elevii LTGB au ales sportul și au spus «NU Țigărilor»”. 

Înainte de începerea 

meciului, d-l subcomisar 

de poliție Flori  Ni olăiță 

din cadrul Centrului de 

Preve ire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Dolj 

ne-a explicat care sunt efectele nocive ale fumatului, 

o siderâ d ă alegerea pe are a  fă ut-o noi, 

a eea de a alege sportul î  lo ul țigărilor este u a 

să ătoasă. 

S-a auzit apoi fluierul de start în meciul amical între clasele a XI-a B și a XI-a C. Deși 

toți e dorea  să âștigă , după u eroase șuturi ezita te și i pre ise, e hipa lasei 

a XI-a B, di  are fa  parte și eu, a pierdut e iul.  

Ne-a  u urat totuși ă pri  a est e i a  

putut pro ova sportul și u  stil de viață să ătos!  

 

Dumitru Laur Mateiț , 
cl. a XI-a B 
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Ultra ii sunt acei nebuni romantici ai stadioanelor care dau farmec i culoare 
peluzelor. Fenomenul ultra  – o parte integrantă a fotbalului, dar i o cultură aparte. 
Subcultura ultra : o realitate socială ai cărei exponen i sunt huli i de societate. Chiar 
dacă au o imagine socială distorsionată, ultra ii î i curmă propria lor identitate cu un aer 
de superioritate. Există multe mituri legate de ultra i: ”Mul i îi judecă, pu ini îi în eleg.” 
Lumea lor este un tărâm necunoscut pentru cei din afara fenomenului. Fenomenul văzut 
din exterior pare o abera ie inutilă, dar la o analiză din interior lumea lor este una idilică 
i presupune un puternic patriotism local, ”coduri ale onoarei i demnită ii”, ”principii i 

valori sănătoase”, ”dovezi de sacrificiu i ata ament”, precum i alte elemente cu valen e 
simbolice. 

Spiritul ultra constă în înfruntarea destinului, indiferent de rezultat ultra ul nu 

face niciodată un pas înapoi, dă mereu dovadă de 

tărie de caracter, de un ata ament deosebit fa ă 

de echipă i culori, ine steagul sus oricât ar fi 

de greu, nu se dă învins, luptă întotdeauna până la 

sfâr it, chiar i atunci când tie că lupta e deja 

pierdută, dând dovadă de un incredibil spirit de 

sacrificiu. 

Câtă pasiune poate na te o echipă, câtă iubire pătima ă, cât extaz i câtă agonie: 

 

 
”Oltenia Eterna Terra Nova 

Un cântec are astăzi i-n priviri 
Hai Universitatea, hai Craiova,  
Tu, Campioana unei mari iubiri!!!” 
 
 
 
 

” inem cu echipa noastră,  
i la bine i la rău 

O iubire alb albastră 
La Craiova e mereu,  
O iubire alb albastră 

La Craiova e mereu. ” 
 

Florin Sebastian Pîrjol, 

cl. a X-a A 

 

 



19 
 

ISTORIA INVENTIILOR 
         Creionul  isi are inceputurile inca de pe vremea Egiptului Antic.Primele 

modele tip creion au fost folosite de scribii din Roma Antica,acestia folosind o 

vergea metalica,din plumb,denumita”stylus”.                                                                                                            
In anul 1795,Nicolas –Jacques Conte patenteaza inventia creionului de lemn 

cu mina de grafit.Astazi se fabrica creioanele dupa principiul lui 

N.J.Conte,considerat un pioneer al creionului alaturi de inventatorul 

ascutitoarei,Bernard lassimone. 

NASA si URSS au folosit creioane pentru misiunile spatiale,acestea putand 

scrie la gravitatie o, spre deosebire de pasta din pixuri care pluteste in 

imponderabilitate. 

In zilele noastre cele mai multe creioane sunt fabricate si exportate de 

China.Cel mai mare creion din lume se afla in Kuala Lumpur si are o lungime de 22 

metri.Cel mai scump creion din lume are pretul  de pornire de 20000 de 

dolari.Acesta este fabricat din lemn de cedru,cu aur de 18 karate si trei diamante. 

Creionul mecanic este un instrument mai modern, avand la baza un 

mechanism care impinge mina de grafit si poate fi reincarcat.Mina din creion este 

mult mai fina decat la un creion obisnuit.In medie,cu un creion se poate trasa o 

linie de 50 km sau se pot scrie 40000 de cuvinte. 

Stiloul  are o istorie cel putin la fel de fascinanta.Primul system stilou-hartie 

a aparut in Egiptul Antic.Scribii faraonilor si marii preoti foloseau trestii cu 

capetele cioplite sub forma unor filamente  capabile  sa retina cerneala.In secolul al 

XVI lea au aparut penitele obtinute din pene de pasare,aceasta inventive 

reprezentand un salt considerabil al calitatii instrumentelor de scris.Trei secole mai 

tarziu se folosea penita din metal,care se utilizau la fel ca trestiile,cu mii de ani 

inainte.Aceasta stare de fapt a durat pana in 1827,cand romanul Petrache 

Poenaru{1799-1875} absolvent al Scolii Politehnice din Paris,breveteaza primul toc 

rezervor din lume.Aceasta inventive a fost inregistrata mai intai la Viena,apoi la 

Paris sub titulatura “Condeiul portaret fara sfarsit,alimentandu-se insusi cu  

cerneala”. 
Tocul cu rezervor de cerneala”Poenaru”,cunoscut sub numele de stilou,elimina 

zgarieturile de pe hartie,produse prin utilizarea trestiilor,penelor si tocurilor cu 

penita metalica si in acelasi timp scurgerile nedorite de cerneala. 

Stiloul inventat de Petrache Poenaru a fost primul instrument de acest fel din 

lume,perfectionat ulterior in 1863 de Brissant si Coffin si ,mai apoi in 1884 de 

Watterman. 
 

Prof. Anca Lungan 

 



20 
 

coala - Castelul groazei 

Dirigintele i elevii - Ali Baba i cei 40 de hoți 

Profesorii - Haiducii din Rio-Frio 

edința cu părinții - Mult zgomot pentru nimic 

Lipsa profesorului - O întâmplare extraordinară 

Elevul ce vine de la tablă - Omul care a văzut moartea 

 

Perioada tezelor - Curg ape tulburi 

Ora de teză - Contraspionaj 

Corijența - Soarta unui om 

Extemporal - Alarmă în munți 

Elevul la tablă - Cadavrul viu 

 

Anul colar - Calvarul în serii 

Cei ce nu suflă - Mizerabilii 

Suflatul - Vânt de libertate 

Fițuica - Rețeta fericirii 

Nota 4 - Salariul groazei 

Examenul - Procesul maimuțelor 
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Decembrie 

 

 

 

 

  

Vei lua atitudine în fața efilor i a colegilor. De aceea, decembrie este o lună 
în care vei fi nevoit să analizezi toate situațiile i să le prioritizezi. Vei face față 
multor schimbări la locul de muncă. În viața privată, fii atent la persoana cu 
care îți împarți destinul. Astăzi, ea poate să fie sinceră cu tine, iar mâine, dacă 
va fi nevoită, îți va ascunde lucruri. 

 

Pentru majoritatea nativilor, va fi o lună profitabilă pe toate planurile. La 
muncă, te vei obi nui cu noile responsabilități pe care le vei avea, mai ales că 
ai toate ansele să prime ti i primă de Crăciun. Pe plan amoros, analizează 
relația pe care o ai i decide dacă persoana cu care e ti este cea potrivită sau 
nu pentru tine. 

 

În decembrie, vei culege roadele muncii tale din ultimele luni. Concentrează-te 
pe ceea ce obții i pe munca pe care trebuie s-o depui i stai departe de 
lucrurile care te-ar putea distrage. În dragoste, lucrurile merg cum nu se poate 
mai bine. Dacă nu ai deja pe cineva, decembrie este o periaodă numai bună 
pentru noi relații. În această lună, ai timp să te vezi cu prietenii, dar i să stai în 

compania celor dragi. 
 

Pentru nativii Rac, forțele exterioare au o influență negativă asupra 
voastră.  Cel mai important este să crezi în tine i astfel vei face față mult mai 
u or problemelor cu care te vei confrunta.  Te poți a tepta la o promovare. Nu 
ar trebui să fii surprins. tii că ai muncit foarte mult pentru asta! Dacă ai 
încercat până acum să câ tigi atenția cuiva, acum ai toate ansele ca asta să 
se întâmple. 
 

 

Pentru nativii Leu, luna viitoare va fi una dificilă pe mai multe planuri. Afacerile 
i chiar întregul sector financiar va fi profitabil pentru Lei. Străduie te-te ca în 

zilele în care te va cople i acea dorința arzătoare de a te cuibări sub o pătură, 
cu o cea că de cafea fierbinte în mână, să-ți aduni forțele, ca să lucrezi. În 
ceea ce prive te sfera relațiilor personale, lucrurile vor decurge foarte bine. 
Concentrează-te pe momentele petrecute cu cealaltă-jumătate. 
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Fii pregătit să faci față unor situații mai puțin plăcute la serviciu. Nu încerca să 
te faci plăcut în fața tuturor, căci vei obține exact contrariul. În ceea ce prive te 
sfera relațiilor personale, vei putea obține rezultatele dorite. Unii dintre voi se 
vor îndrăgosti, pe când alții, se gândesc serios la următorul pas în relație: 
căsătoria. 
 

 
 Vor apărea ceva probleme la orizont, însă le vei face față cu brio. Important 
este să nu te descurajezi, pentru că nimeni nu-ți va cere socoteală când 
lucrurile nu vor avansa a a cum trebuie. Pe „frontul iubirii“, orice este posibil. 
Totul depinde doar de tine, de cât de repede răspunzi circumstanțelor. 
 

 

Cei născuți în zodia Scorpion vor trebuie să se confrunte cu prejudecăți din 
partea colegilor, i, uneori, a efilor. Ai capacitatea de a identifica rapid i cât 
mai clar fundalul unui anumit eveniment. Important este să nu-ți fie teamă să 
spui cuiva că a gre it, indiferent de ce poziție deține acea persoană. În relația 
cu partenerul, încearcă să te implici cât mai mult. 
 

 

Pentru cei născuți sub semnul Săgetător, decembrie 2016 va fi o lună cu 
succes. Vei munci foarte mult, chiar dacă anumite proiecte depă esc cu mult 
competențele tale. Perioada vine cu multe nemulțumiri pe plan amoros. 
Acestea trebuie abordate în lini te i fără ie iri emoționale inutile. Dacă ai 
ajuns brusc la concluzia că trebuie să rupi relația pe care o ai, nu te grăbi să 
faci asta. Analizează situația cu calm, pentru a lua cea mai bună decizie. 

 

 

Este foarte posibil ca în decembrie să prime ti o nouă ofertă de muncă. 
Dacă se întâmplă a a ceva, poți să fi sigur că totul va decurge foarte bine, 
iar noua ta poziție îți va aduce mult mai multe beneficii decât fostul loc de 
muncă. Este important să faci alegerea cea bună, mai ales atunci când vine 
vorba de venituri permanente. În decembrie, ia decizii echilibrate. 
 

 

La capitolul muncă, astrele recomandă celor născuți sub semnul Vărsător să 
nu se grăbească în luarea deciziilor. Acum, chiar i cele mai evidente soluții 
se pot dovedi a fi foarte discutabile. Prin urmare, nu ar trebui să fii prea 
impulsiv cu privire la evenimentele care au loc în jurul tău. În orice caz, în 
decembrie, nu semna documente doar pentru că vrei ca toată lumea să te 
lase în pace. 

 

 

Pe tii se vor confrunta cu unele momente care ar putea provoca un fel de 
respingere din partea colegilor, mai ales dacă sunt în poziții de conducere. 
Rămâi concentrat pe nevoile tale. În viața privată, te numeri printre semnele 
astrale cele mai stabile. Concentrează-te pe ce anume vrei să obții de la 
relația pe care o ai i nu te grăbi în sacrificarea propriilor idealuri de dragul 
familiei. 
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Bin Laden şi fiul s u: 

-De ce eşti sup rat, fiule? 

-Am luat un 2 ast zi la şcoal ! 

-Da' de ce, fiule? 

-P i, am scris la lucrare c  nu exist  Casa Alb ! 

-Stai liniştit, b iete, rezolv  tata problema! 

 

Pensionarul se trezeşte noaptea şi vede că un hoţ 

caută prin casă. Se sperie şi începe să ţipe: 

-Ajutooor!!! 

-Nu mai ţipa - încearcă să-l liniştească hoţul – nu 

îţi fac rău, eu vreau numai bani. 

La care pensionarul: 

-Aia-i altceva, atunci hai să căutăm împreună, că şi 

mie mi-ar trebui. 

- Inca putin, domnisoara, si va extrag 

maseaua, nu va fie frica, doar sa imi bag vata 

in urechi! - zise dentistul 

 

Un triunghi isoscel ia de nevasta o fractie. 

Dupa o zi divorteaza. 

I:De ce? 

R:Fractia era ordinara... 

 

- Tata, tu mi-ai povestit ca odata te-au 

dat afara de la scoala? 

-Da, Bula. Dar de ce ma intrebi? 

-Pentru ca istoria se repeta... 

 

-Ati urmat recomandarea mea?spuse doctorul.O pastila inainte de 

masa si un coniac mic la desert? 

-Da doar ca la pastile am ramas cu 3 saptamani in urma , pe cand la 

coniac am 3 luni avans. 

 

De la lume adunate i-napoi la lume date de 

Robert-Adrian Petrișor, cl. a IX-a B 
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- Cum se numește Penitenciarul de Maximă Siguranţă din 

Craiova?  

- AlcaPraz. 

 

 

Un oltean î i cumpără bilet de tren i  se duce în 

gară, însă vede că trenul pleacă. Se uită la bilet i 

zice : Poţi să pleci că biletul este la mine.  

 

- De ce stau oltenii cu târn copul la televizor ?  

- Dac  se stric  vreun canal, s  sape repede altul.  

 

- Cum fac oltenii laptele praf ? 

 -Arunc  vaca din avion.  
 

 

- De ce isi pun oltenii grebla pe casa? 

- Ca sa creada lumea ca au televizor 

 

- De ce stau oltenii la cinema în ultimele 

rânduri?  

- Cine râde la urm  râde mai bine.  

 

-De ce nu mananca olteni castraveti 

murati?? 

-Pentru ca nu le incape capul in borcan!!! 

 

 

De ce au oltenii steag în fața casei? 

Pentru că li se fâlfâie de ăia care spun bancuri despre ei. 
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...marca FIAT este prescurtare de la "Fabbrica Italiana Automobili Torino" ? 

 

...sub străzile din Budapesta se găsesc aproximativ 200 de peșteri ? 

 

...daca respiri aerul din Mumbai ( India) pentru o zi, este echivalentul a doua 

pachete si jumătate de igări?  

 

 

..18 Februarie 1979 este singura data din istorie când a nins in Desertul Sahara ? 

 

Cel mai vândut telefon mobil din istorie și mai nou și CEL MAI SCUMP! Mai știe 

cineva cum arăta Nokia 1100? Au fost vândute mai mult de 250 de milioane de 

bucăți în întreaga lume. A fost nu doar cel mai bine vândut telefon mobil, dar și 

cel mai bine vândut dispozitiv electric din istorie, până în prezent.  
 

Numele renilor lui Moș Crăciun sunt: Rudolph, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder si Blitzen. Donder 

mai este pronuntat si Dunder, ori Donner, iar Blitzen mai e pronuntat si Blixem, sau Blixen. Rudolph, cel mai faimos dintre 

toti, cu nasul roșu, este conducătorul saniei, nasul lui luminează drumul si il ajuta pe Mos Craciun sa vada casele tuturor 

copiilor cuminți? 

 

Un crocodil nu-si poate mi ca limba si nici mesteca?  

 

 

Corpul uman adult este format în proporţie de aproximativ 70% - 75% din apă. Cam 

aceeaşi proporţie din uscatul Pământului, 70% - 75%, este acoperit de apă. 

Interesant? 

https://www.facebook.com/stiatica/photos/a.124486944262589.11189.124388530939097/326529600724988/?type=3
http://stiati-ca.haios.ro/listeaza_poza.php?lang=ro&id_joke=2363&s=stiati&category_name=Stiati-Comunicatii&title=Cel+mai+v%E2ndut+telefon+mobil+din+istorie
%BAi+mai+nou+%BAi+CEL+MAI+SCUMP!+Mai+%BAtie
cineva+cum+ar%E3ta+Nokia+1100?+Au+fost
v%E2ndute+mai+mult+de+250+de+milioane+de
buc%E3%FEi+%EEn+%EEntreaga+lume.+A+fost+nu+doar
cel+...
http://stiati-ca.haios.ro/listeaza_poza.php?lang=ro&id_joke=2374&s=stiati&category_name=Stiati-ca-Planeta-Pamant-Terra&title=Corpul+uman+adult+este+format+%EEn
propor%FEie+de+aproximativ+70%+-+75%+din
ap%E3.+Cam+aceea%BAi+propor%FEie+din+uscatul
P%E3m%E2ntului,+70%+-+75%,+este+acoperit+de
ap%E3.+Interesant?
https://www.facebook.com/stiatica/photos/a.124486944262589.11189.124388530939097/326529600724988/?type=3
https://www.facebook.com/stiatica/photos/a.124486944262589.11189.124388530939097/326529600724988/?type=3
http://stiati-ca.haios.ro/listeaza_poza.php?lang=ro&id_joke=2363&s=stiati&category_name=Stiati-Comunicatii&title=Cel+mai+v%E2ndut+telefon+mobil+din+istorie%0A%BAi+mai+nou+%BAi+CEL+MAI+SCUMP%21+Mai+%BAtie%0Acineva+cum+ar%E3ta+Nokia+1100%3F+Au+fost%0Av%E2ndute+mai+mult+de+250+de+milioane+de%0Abuc%E3%FEi+%EEn+%EEntreaga+lume.+A+fost+nu+doar%0Acel+...
http://stiati-ca.haios.ro/listeaza_poza.php?lang=ro&id_joke=2363&s=stiati&category_name=Stiati-Comunicatii&title=Cel+mai+v%E2ndut+telefon+mobil+din+istorie%0A%BAi+mai+nou+%BAi+CEL+MAI+SCUMP%21+Mai+%BAtie%0Acineva+cum+ar%E3ta+Nokia+1100%3F+Au+fost%0Av%E2ndute+mai+mult+de+250+de+milioane+de%0Abuc%E3%FEi+%EEn+%EEntreaga+lume.+A+fost+nu+doar%0Acel+...
https://www.facebook.com/stiatica/photos/a.124486944262589.11189.124388530939097/326529600724988/?type=3
https://www.facebook.com/stiatica/photos/a.124486944262589.11189.124388530939097/326529600724988/?type=3
https://www.facebook.com/stiatica/photos/a.124486944262589.11189.124388530939097/326529600724988/?type=3
https://www.facebook.com/stiatica/photos/a.124486944262589.11189.124388530939097/326529600724988/?type=3
http://stiati-ca.haios.ro/listeaza_poza.php?lang=ro&id_joke=2374&s=stiati&category_name=Stiati-ca-Planeta-Pamant-Terra&title=Corpul+uman+adult+este+format+%EEn%0Apropor%FEie+de+aproximativ+70%25+-+75%25+din%0Aap%E3.+Cam+aceea%BAi+propor%FEie+din+uscatul%0AP%E3m%E2ntului%2C+70%25+-+75%25%2C+este+acoperit+de%0Aap%E3.+Interesant%3F
http://stiati-ca.haios.ro/listeaza_poza.php?lang=ro&id_joke=2374&s=stiati&category_name=Stiati-ca-Planeta-Pamant-Terra&title=Corpul+uman+adult+este+format+%EEn%0Apropor%FEie+de+aproximativ+70%25+-+75%25+din%0Aap%E3.+Cam+aceea%BAi+propor%FEie+din+uscatul%0AP%E3m%E2ntului%2C+70%25+-+75%25%2C+este+acoperit+de%0Aap%E3.+Interesant%3F
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Cum va arata paleta de culori a noului sezon toamna-

iarna 2016-2017? Va arata exceptional!  

În acest număr, următoarele 5 din cele 10 culori ale 
sezonului… 

 

 

6. Culoarea Dusty 
Cedar 

Nuanța cedrului a alungat de pe podium nuanța de roz cuarț, care ne 

reaminte te de favoritul anului trecut, Marsala, îns  este mai luminos si mai 

cald. Dusty Color poate fi combinat cu succes cu culoarea Airy Blue, la fel 

de populara in sezonul toamna-iarna. 

 

7. Culoarea Lush Meadow 

O nuanț  de verde suculent, ce ne reaminte te de un câmp pufos de 

mai. Lush Meadow este in acela i timp si unic si universal. Merge 

bine de sine-st t tor, precum si in calitate de completare a altor culori 

mai intense. 

 

8. Culoarea Spicy Mustard 

Toamna va aduce cu sine si culoarea verde si aurie, cu subton de 

mustar, ce ne reaminteste de culoarea frunzelor cazute. Nuanta face 

parte din gama naturala, care daruieste caldura si nu orbeste. La haine, 

aceasta culoare se combina ideal cu alte nuante suculente, astfel 

punand in evidenta si mai mult frumusetea acestora. 

 

 9. Culoarea Potter’s Clay 

Culoarea frunzelor de toamna si a cojii de copac, este o nuanta 

minunata, care se priveste deosebit de frumos in special pe texturi 

precum pielea si pielea intoarsa. Nuanta intensa de Potter’s clay este 
favorita indisputabila a sezonului. 

 

10. Culoarea Bodacious 

Violetul-purpuriu nu este caracteristic sezonului toamna-iarna. 

Cristale, campuri de levantica…sunt ceea ce caracterizeaza aceasta 
minunata nuanta a sezonului viitor. Fie purtati un platon, o fusta, o 

rochie sau o palarie in aceasta nuanta, veti arata cu adevarat ca o 

adevarata regina, care tocmai a iesit dintr-o minunata imparatie pentru 

a infrumuseta aceasta lume. 

http://modadama.com/fuste-la-moda-toamna-iarna-2016-2017/
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 1.09.1990 ia na tere Grupul Școlar I.C.M. Nr.3 urmare a reorganiz rii rețelei colare, prin divizarea 

Liceului Industrial „Nicolae Titulescu”. Primul colectiv a fost format din 30 cadre didactice i 546 elevi, 

repartizați în 14 clase, cu specializ rile: Electrician, montator întreținere i reparații instalații electrice 

industriale i echipamente de automatizare, Electromecanic auto, L c tu  mecanic, Tinichigiu auto, 

Mecanic ma ini i utilaje, Prelucr tor prin a chiere, Sudor, Vopsitor. Sediul colii se afla în cl direa 
atelierelor Liceului Teoretic „Nicolae Titulescu". 

 1991 Includerea colii în rândul colilor pilot i asociate UNESCO. 

 1994 coala este inclus  în programul de reforma a înv ț mântului, coordonat de Institutul de tiințe ale 

Educației („Management" i „Predarea fizicii pe baz  de concepte"). 
 1995 Grupul colar I.C.M. Nr.3, în urma unei severe selecții, devine coal  pilot în Programul Phare – 

VET RO 9405, familia ocupațional  „Mecanic  i tehnologia materialelor”. 
 10.02.1997 Grupul colar I.C.M. Nr.3 se mut  într-un nou local, cu 24 s li de clas , 3 laboratoare i o 

sal  de sport, situat pe strada Constantin Brâncoveanu nr. 101. 
 01.09.1997 Grupul colar I.C.M. Nr.3 devine Grupul Școlar I.C.M. „George Bibescu", la propunerea 

consiliului profesoral. 

 2000-2002 Grupul colar I.C.M. „George Bibescu” Craiova, prin Ordinul Ministrului Educației 
Naționale, este desemnat „unitate reprezentativă”. 

 2005 Acreditarea colii ca Academie Locala CISCO. 

 2006-2009 Grupul colar I.C.M. „George Bibescu” este autorizat ca Centru pentru formarea 
adul ilor în meseriile tinichigiu carosier i mecanic auto. 

 2009 Grupul colar „George Bibescu” participa la proiectul ECVET-ASSET - SISTEMUL 

EUROPEAN DE CREDITE TRASFERABILE PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
PROFESIONAL  

 2009 Grupul colar „George Bibescu” inițiaz  i demareaz  proiectul POSDRU „Calificare la standarde 
europene in meseria de mecanic auto si tinichigiu carosier” – (CMATC). 

 2010, la 20 ani, în unitate î i desf oar  activitatea un colectiv format din 78 cadre didactice i didactice 

auxiliare, 13 nedidactice i 840 elevi, repartizați în 36 clase: înv ț mânt liceal – curs de zi i curs seral 

(Filiera tehnologic , Profil tehnic, Tehnician operator tehnici de calcul, Tehnician în automatiz ri, 
Tehnician transporturi, Tehnician electrotehnist, Tehnician mecanic întreținere i reparații, Tehnician 

mecatronist, Tehnician electrician electronist auto), An de completare(Electrician exploatare joas  
tensiune, Mecanic auto, Tinichigiu–vopsitor auto), coal  de arte i meserii (Lucr tor în electrotehnic , 
Lucr tor în mecanica de motoare, Lucr tor în l c tu erie mecanic  structuri). 

 2010-2016 Parteneriate în proiecte europene: „Calificare la standarde europene in meseria de 

mecanic auto si tinichigiu carosier”, Franța 2010 

 2010-2011 „Preg tirea practica - cel mai sigur drum dintre coal  si cariera”  

 2010  „Centru de informare, orientare si calificare profesionala”  

 2010  Proiect european „Transfer de credite in preg tirea practica europeana” 

 2011  „Masuri active in vederea cre terii anselor de inserție pe piața muncii a persoanelor neocupate” 

 2012  Proiect european „Facilitarea integr rii pe piața muncii prin mobilit ți Leonardo da Vinci” 

 2013  Proiect european „Formare profesionala prin mobilit ți LdV- oportunitate spre o cariera de 

succes” 

  2013  „Building Strong School - Family - Community Relationships” 

 2014-2015 „Formare inițial  prin mobilit ți Erasmus+, cheia succesului in trecerea de la teorie la 

practica” 

 2016 „Campus” George Bibescu – Finalizarea proiectului de reabilitare a Liceului Tehnologic 

„GEORGE BIBESCU” Craiova prin Programul Operațional Regional 2007-2013 

 2016    Proiect european ISTRA,  Standarde internaționale de formare în VET pentru promovarea unei 
educații relevante pe piața muncii (2016-1-BG01-KA202-023738), BULGARIA  
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