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26 de ani a fost, este sau va fi  o vârstă 

frumoasă pentru oricare dintre noi. Este vârsta la 

care cele mai multe întrebări au un  răspuns și 

drumul spre viitor este deja conturat. 

Putem spune același lucru și despre o școală? 

De ce nu? 

La cei 26 de ani, Liceul Tehnologic „George Bibescu” privește în urmă 

cu nostalgie și mândrie și spre viitor cu temeinice motive de încredere. 

Nostalgie pentru vremurile când „o mână” de profesori a decis că această 

școală trebuie să existe și au muncit, de multe ori „zi și noapte” pentru a-i 

consacra un nume și mândrie, pentru împlinirile care au încununat munca lor. 

Încrederea cu care privim spre viitor este pe deplin justificată. Avem cel 

mai frumos liceu și o bază materială cum nu au multe licee din țară. Colectivul 

de cadre didactice este alcătuit din profesioniști dedicați „meseriei” de dascăl. 

De la an la an, elevii care bat la poarta școlii noastre sunt tot buni, avizi de 

cunoaștere și dornici de afirmare. Sunt create toate premisele pentru ca, la a 

XXX-a Aniversare, să putem spune cu mândrie: 

„Colegiul Tehnic ”George Bibescu” o școală dorită și respectată în 

comunitate, prin prisma calității absolvenților săi” 

Cu drag, 

Prof. Petre CAUC 
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  “Grande familia LTGB” - Radu Iulian 

 “Astazi s-au unit doua parti din mine satul meu natal si fostul meu liceu 
. Respect cadrelor didactice ale acestui liceu!” - Radu Ştefan  

 “Cele mai frumoase amintiri le-am avut in liceul Tehnologic George 
Bibescu - Cristi Deciu 

Vă multumesc pentru că nu permiteţi ca educaţia să moară. Voi 

sunteţi speranţa noastră. Respect!  - Cojocaru Jan 

“La multi multi ani!!!”- Irina Roman 

 

Ştiaţi că în Liceul Tehnologic „George Bibescu” chiar se învaţă carte şi 

meserie? …nu cum sunt bârfele care se spun despre liceul nostru la colţul 

străzii. 

De la înfiinţarea liceului în anul 1990, multe generaţii de elevi au avut mult succes în viaţă datorită 

faptului că i-au frecventat cursurile şi că aici li s-a oferit şansa de a învăţa, astfel încât să poată 

practica o meserie atât în ţară cât şi în străinătate, urmând cariere de succes şi dezvoltându-se 

professional. 

In Liceul Tehnologic „George Bibescu” avem ocazia şi mândria să spunem că toţi profesorii ne sunt ca 

nişte părinţi care vor să ne îndrume şi să ne creeze o şansă şi o cale spre un viitor bun.  

Ionuţ Sorin Camen  

Dumitru Ramon Gabriel Ilie  

cl. a XI-a B 

 

https://www.facebook.com/irina.roman.56?fref=ufi
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De ce o zi consacrată educaţiei? Pentru că o educaţie de calitate reprezintă cheia 

reuşitei în viaţă. 

Pentru că educaţia contribuie în mod esenţial la transmiterea experienţei de viaţă de 

la o generaţie la alta, dezvoltare individuală  şi 

asigurarea progresului unei naţiuni. Am putea 

spune că educaţia are, de asemenea, un rol civic de 

mare importanţă, pentru că prin cunoaşterea 

bunelor maniere şi modului de comportare în 

societate contribuie la păstrarea coeziunii sociale.  

 În această zi să le urăm învăţătorilor şi profesorilor noştri un sincer „LA MULŢI 

ANI !”, să le mulţumim pentru grija ce ne-o poartă! 

Ramona Tudor, 

cl. a X-a C 

 

„Educatia este ceea ce supravietuieste dupa ce tot ce a fost invatat a 

fost uitat.” Burrhus Frederic Skinner 

  

Din 1994, în data de 5 octombrie, în întreaga lume se sărbătorește World 

Teacher’s Day.  

Dată extrem de importantă în calendarul UNESCO, 5 octombrie readuce în 

atenția opiniei publice mondiale rolul covârșitor al educației pentru orice societate. 
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Este o ocazie de a: 

 reaminti varietatea limbilor vorbite în Europa 
 promova diversitatea culturală și lingvistică 
 încuraja învățarea limbilor străine la orice vârstă; cunoașterea mai multor limbi facilitează 

accesul la locuri de muncă. 

 

Limba vorbita si localizarea 

geografica si culturala au un efect 

de diferentiere extraordinara intre 

oameni. 

 

 
 

Dacă o persoană vorbeşte si o altă limbă va 
intra în lumea vorbitorilor acelei limbi, prin 
cuvintele diferite, prin semnificaţia lor, prin 

aranjarea lor şi accentul pus. Astfel 
deschiderea spre noi universuri va fi mult 

mai mare. Şi aşa se produce magia …  
 

Fascinant  şi revelator dacă stai 
să te gândeşti, nu-i aşa? 

 

Se spune că una dintre cele mai bune 
antrenamente pentru creier este învăţarea 

limbilor străine. Pentru fiecare cuvânt tu deschizi 
o  nouă hartă mentală; cu cât aceasta se extinde, 
cu atât mai nuanţat poţi să descrii tu lumea. Nu 
doar pentru alţii, ci şi pentru tine. Pentru fiecare 
cuvânt nou mintea îşi creioneaza o lume nouă. Şi 

cu fiecare cuvânt în plus complexitatea ta 
mentală şi de înţelegere a lumii creşte.  
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UNESCO (The United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization conform 

denumirii originale din engleză ) a fost fondată 

la 16 noiembrie 1945. Își are sediul 

în Paris, Franța, dar are și 73 de suboficii 

active în diverse țări ale lumii. 

UNESCO are 195 de state membre și 9 state 

asociate. România este membră UNESCO 

din 27 iulie 1956. 

Scopul organizației este de a contribui la pacea 

și securitatea lumii prin colaborarea între 

națiuni în educație, știință, cultură, și 

comunicații pentru a se reuși stabilirea unui 

respect față de justiție universal, pentru 

corectitudinea justiției și pentru drepturile și 

fundamentele omului liber, indiferent de rasă, 

limbă sau religie, după Carta Națiunilor Unite. 

Una dintre misiunile UNESCO este cea de a 

menține o listă de locuri din patrimoniul 

mondial. Aceste locuri sunt importante din 

punct de vedere natural sau istoric, a căror 

conservare și salvare sunt importante pentru 

comunitatea mondială. 

Lansat în 1953 în ideea diseminării idealurilor 

UNESCO de pace şi toleranţă, Proiectul Reţelei 

de Şcoli Asociate (ASP-net), cunoscut ca Şcolile 

Asociate UNESCO, reprezintă o reţea globală ce 

cuprinde, în prezent, peste 7900 de instituţii de 

învăţământ din peste 177 de ţări, de la instituţii de 

educaţie preşcolară la licee, unităţi de învăţământ 

post-liceal şi centre de pregătire a profesorilor. 

Astăzi, programele instituţiilor de învăţământ 

ASP-net s-au diversificat, cuprinzind atât sfera 

curriculară cât şi cea non-formală, aducându-şi 

contribuţia la îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 

Astfel, ASP-net reprezintă una dintre cele mai 

mari reţele de şcoli din lume ce promovează 

înţelegerea universală, sub auspiciile Naţiunilor 

Unite. Scoala noastra este asociata UNESCO inca 

de la infiintare. De-a lungul timpului scoala a 

participat la numeroase proiecte initiate de CNR 

UNESCO.  

In anul scolar trecut comisia UNESCO alcatuita din elevi si profesori din scoala a 
desfasurat activitati legate de 

Ziua Mondiala a Educatorului  Din suflet pentru suflet.. – 5 octombrie  

Luna Padurii – Cantecul padurii cu ocazia implinirii a 100 de ani de la 

moartea reginei Elizabeta a Romaniei – luma martie 

Ziua Mondiala a mediului - 5 iunie  

Prof. Elena Miertoiu 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/16_noiembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1945
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/27_iulie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1956
https://ro.wikipedia.org/wiki/Locuri_din_patrimoniul_mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Locuri_din_patrimoniul_mondial
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IsToria aproape  este un proiect educaţional iniţiat de catedra de 

istorie  din scoala noastra. Proiectul îşi propune familiarizarea elevilor cu istoria regiunii Oltenia si nu 

numai. Implică elevi dar şi profesori de diferite discipline.  În decursul ultimilor doi ani s-au desfăşurat în 

cadrul şcolii activităţi extracurriculare ce au ca principal obiectiv descoperirea de către elevi istoriei 

naţionale, a rolului jucat de olteni în marile evenimente care au marcat istoria naţională dar şi a 

consecinţelor acestora asupra vieţii noastre.  

 

Proiectul are două secţiuni 

 

Memoria Craiovei menit să arate 

elevilor cum era oraşul nostru în 

secolele precedente.In cadrul acesteia 

elevii am vizitat Muzeul Olteniei 

impreuna cu clasele a IX a A si  a X a 

B, expozitiile Aurul si argintul 

Romaniei si  Antichitatea daco-romana.  

 

Memoria istoriei care îşi propune 

marcarea anumitor evenumente din 

istoria naţională sau internaţională: 

 

 Comemorarea Victimelor 
Holocaustului – in fiecare an la data 

de 9 octombrie.  Sunt prezentate filme 

documentare, prezentari power point, 

expozitii de fotografie tematica, 

discutii cu reprezentantii comunitatii 

evreiesti. 

 

 Ziua Nationala a Romaniei la data 

de 29 noiembrie. Un moment asteptat 

este cooncursul pe calculator initiat de 

d-na prof. C. Craciunoiu, Cat la % 

esti roman? 

 
Prof. Elena Miertoiu 

 

„După priveliştea lumii, după minunile naturii, nimică nu este mai interesant, mai măreţ, mai 

vrednic de luarea noastră aminte decât Istoria.” 

M. Kogalniceanu 
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Hola! 

Numele meu este Lavinia şi sunt elevă a acestui liceu care, 

prin proiectele derulate, ne-a oferit posibilitatea de a efectua 

stagii de pregătire în Uniunea Europeană. Am fost şi eu 

selectată pentru a participa la unul dintre aceste proiecte, 

alături de alţi 14 colegi cu care am participat la un stagiu de 

3 săptămâni de pregătire practică la anumite firme din 

Valencia, Spania. 

A fost o experienţă nemaipomenită pentru că acolo am avut 

posibilitatea de a învăţa foarte multe lucruri noi în domeniul 

şi calificarea mea profesională.  

Dar nu am petrecut tot timpul numai la firma la care făceam 

practică. Programul era de 6 ore aşa că în timpul liber şi în 

special în weekend-uri am vizitat toate locurile frumoase din 

Valencia ghidaţi de cei 2 profesori însoţitori. 

Am fost la Bio Parc, Oceanografic, Benidorm Paja şi multe 

alte locuri din Valencia. Acestea trei m-au impresionat în 

mod deosebit. 

Bio Parc este 

într-un cadru deosebit, este o grădină zoologică imensă 

unde cred că sunt toate animalele de pe pământ. Conceptul 

acestei grădini zoologice, este acela de a integra vizitatorii 

în habitatul animalelor și nu invers. Acest lucru este realizat 

prin faptul că nu utilizează 

balustrade și cuști tradiționale, 

folosind în loc râuri, iazuri, 

cursuri de apă și roci pentru a 

separa vizitatorii de animale. 

A fost o experienţă nemaipomenită ţinând cont de faptul că am învăţat foarte 

multe lucruri, am cunoscut oameni cu altă cultură, vorbitori ai unei alte limbi 

şi am văzut cum se lucrează într-o altă ţară! 

Mihaela-Lavinia Buţă  

cl. a XII-a C 
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În vederea dezvoltării interesului pentru activitățile extrașcolare Liceul Tehnologic 

George Bibescu prin d-na prof. Angelica Gună, cu sprijinul conducerii unității de 

învățământ, a organizat începând cu anul școlar 2003-2004 concursul de desen „Icoana 

din sufletul meu”, concurs județean care a devenit tradiție în liceul nostru. 

Icoana reprezintă punctul de întâlnire dintre iubire și eternitate, fereastră deschisă 

spre Absolut, mijloc de trezire, de menținere și de întărire a vieții religioase iar cinstirea 

acesteia îndeamnă la fapte bune și la practicarea virtuților creștine. 

În anul școlar 2015-2016, am organizat concursul de desen în cadrul unui proiect 

care a avut ca scop crearea unui mediu cultural favorabil unor influențe pozitive, 

complexe și bine organizate și promovarea proiectului în rândul tinerilor. 

Obiectivele proiectului au fost: 

- realizarea unui concurs de desen artistic constând în reproducerea după icoane; 

- promovarea spiritului competițional; 

- dezvoltarea abilităților artistice ale elevilor; 

- formarea caracterului religios moral la tineri. 

 Liceul Tehnologic George Bibescu a fost gazda acestei activități, a diseminat 

informațiile cu privire la acțiunile comune, a elaborat programul și regulamentul de 

organizare și desfășurarea acțiunilor, a organizat activitățile desfășurate în cadrul 

proiectului. 

 Elevii au fost premiați și încurajați în vederea continuării activității artistice, a 

promovării competitivității în artă. 

Activitatea rămâne o provocare pentru toți iubitorii de frumos dispuși să lucreze în 

echipă, urmărindu-se promovarea artei, a frumosului și a binelui. 

 

Prof. Angelica GUNĂ 
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La a 26-a aniversare 

Cupa „Pro-Bibescu” – Mihail Gună 

Matematica dincolo de catalog – Lelia Neacă, Puşa Efrim 

Educaţie şi educatori – Elena Miertoiu, Angelica Gună 

Trecut vs. present (expoziţie de carte veche şi contemporană) – Lucia Duican, Anca 

Radu, Paula Mitruţi, Elena Miertoiu, Anca Lungan 

Momente speciale  

Ziua internationala pentru toleranta - 16 noiembrie 

Fii şi tu Moş Nicolae – 6 noiembrie 

Ziua naţională a României – 1 decembrie 

Ziua drepturilor omului – 10 decembrie 

Astăzi vin colindători – 22 decembrie 
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Concursul Național pe teme de protecția 

consumatorilor  

„Alege! Este dreptul tău!” 

etapa județeană 2016! 

 

Misca Eric, clasa a IX-a - Locul 

Dunareanu Florin, clasa a X-a - 

Locul I 

Cinca Florin, clasa a XI-a- Locul I 

 

Workshop-ul Tinerilor Antreprenori din Regiunea S-V Oltenia, Bucuresti, 2015 

Premiul I - Liceul Tehnologic George Bibescu 

  

 

Felicitari tuturor! 

 

https://www.facebook.com/liceultehnologic.georgebibescu
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„LA  FILEU” 

        Voleiul este un joc sportiv care se bucură de o mare apreciere din partea 

practicanţilor de toate vârstele şi în mod special de cei de vârstă şcolară.  

În liceul 

noastră voleiul a 

devenit deja un joc 

cu tradiție, echipele 

reprezentative de 

volei obținând 

rezultate 

remarcabile la nivel 

județean. 

          În viitor, cu 

speranța că se va 

reveni la vechea formă de organizare a competițiilor sportive școlare (separat 

pentru elevii nelegitimați, clasele cu program de educație fizică și cluburile sportive 

școlare) șansele noastre vor fi mult mai mari. 

Prof. Mihail Gună 
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CALENDAR  SPORTIV  INTERN  ÎN ANUL ŞCOLAR  2016 – 2017 
 

NR.

CRT 
DENUMIREA COMPETITIEI CLASA DATA RESPONSABIL 

1. 

„ZILELE  LICEULUI  GB” 

Cupa „PRO BIBESCU”- fotbal pe teren redus  

Participă Școlile Gimnaziale Nr. 12, 14, 30, 32, 

33 

IX 
5 Oct. 

2016 

prof. GUNĂ MIHAIL 

prof. MITRUŢI DANIEL 

 

2. 
CUPA „PRO BIBESCU”- STREETBALL IX-XII 

27-31 

Aprilie 

prof. GUNĂ MIHAIL 

prof. MITRUŢI DANIEL 

 

3. 
CUPA „PRO BIBESCU”- ŞAH  IX-XII 

27-31 

Aprilie 

prof. GUNĂ MIHAIL 

prof. MITRUŢI DANIEL 

 

4. 
CUPA „PRO BIBESCU”- TENIS DE MASĂ IX-XII 

27-31 

Aprilie 

prof. GUNĂ MIHAIL 

prof. MITRUŢI DANIEL 

 

5. 
CUPA „PRO BIBESCU”- FOTBAL BĂIEŢI IX-XII 

27-31 

Aprilie 

prof. GUNĂ MIHAIL 

prof. MITRUŢI DANIEL 

 

 
PARTICIPARE  CU  ECHIPELE  REPREZENTATIVE  ALE  LICEULUI  

LA O.N.S.Ș. ÎN ANUL ŞCOLAR  2016-2017 

 

 
NR.C

RT 
DENUMIREA COMPETITIEI ECHIPA DATA RESPONSABIL 

 

1. 
ONSŞ – VOLEI  FETE IX-XII 

Feb. 

2017 

prof. MITRUŢI 

DANIEL 

 

2. 
ONSŞ – BASCHET  BĂIEŢI IX-XII 

Feb. 

2017 

prof. MITRUŢI 

DANIEL 

 

3. 
ONSŞ – ŞAH  IX-XII 

Dec. 

2016 

prof. MITRUŢI 

DANIEL 

 

4. 
ONSŞ – TENIS DE MASĂ  IX-XII 

Dec. 

2016 
prof. GUNĂ MIHAIL 

 

5. 
ONSŞ – FOTBAL BĂIEŢI IX-XII 

Noi. 

2016 
prof. GUNĂ MIHAIL 

 

6. 
ONSŞ – HANDBAL BĂIEŢI IX-XII 

Ian. 

2017 
prof. GUNĂ MIHAIL 

Prof. Mihail  Gună 
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Guvernați de planeta Venus, cei născuți în Balanță sunt iubitori de pace, frumusețe și 

armonie. Ei sunt marii diplomați ai zodiacului, datorită nu doar abilității sociale, pe care o pot 

manifesta mai multe semne zodiacale, ci tocmai datorită acestui impuls interior de a instala pacea și 

echilibrul, ce reprezintă însăși rațiunea lor de a fi. Pot face carieră în lumea publicității sau a 

comerțului. Compromisul, vorba agreabilă, conversația dirijată sunt caracteristice celor născuți în 

această zodie. Din dorința de a împăca, de a găsi cea mai bună soluție pentru toată lumea, pot 

ezita, nefiind perfect siguri că nu greșesc. Balanțele dau un contingent serios de ezitanți, dar nu din 

neîncrederea față de sine, ci din dorința de a găsi soluții valabile pe termen lung. Indecizia le este 

adeseori reproșată și trebuie să caute să-și facă mai puține procese de conștiință când nu pot 

împăca pe toată lumea. În ce privește defectele nativului din zodia Balanță este capabil să încalce 

legile și uzanțele pentru a fi acceptat de societate. 

           Piatra mistică — coral, jad 
           Ziua norocoasă — vineri  
           Numerele norocoase — 6, 9  
 
 
 
 
 
                                                      Culori norocoase — vernil, roz  
                                                      Simțul cel mai dezvoltat — auzul 

 

 
 
este gentil, sociabil, comunicativ și îi place să se afle mereu în centrul 
atenției, pentru a se putea bucura de toată admirația pe care e convins că 
o merită. Iubește reuniunile și are adesea un cerc larg de cunoștințe. 

Cultivă o anume etichetă în relațiile umane, refuzând categoric vulgaritatea sau ostentația. Este un 
judecător profund și nu este pătimaș al unei cauze, urmărind acel principiu înalt, universal, care își 
găsește aplicare dincolo de barierele timpului sau ale moralei. Este foarte bun observator al 
caracterelor și comportamentelor umane. Luciditatea cu care apreciază situațiile și buna 
adaptabilitate îi sunt de ajutor în depășirea obstacolele vieții. 
 

deține inconștient secretul de a plăcea. Foarte feminină, dar mai mult ca 
aspect exterior, ascunde sub modul dulceag și gentil de a se fii o voință 
puternică și durități pe care nimeni nu le-ar bănui. O atrag bărbații gentili, 

inteligenți și răbdători, eleganți, manierați, care știu să fie adevărați cavaleri, 
potrivit www.venus.org.ro. Este o mamă bună pentru copiii ei, afectuoasă, bună gospodină, plină de 
tact și calm. Femeia Balanță este soția ideală pentru bărbatul ambițios, condiția fiind ca el să 
aprecieze la ea, partenera plină de tact și amabilitate, receptivă, inteligentă și rafinată. 
 
 

http://www.venus.org.ro/
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Ce capitală are Marea Britanie? 
Linişte. 
O voce din spate: 
- Dar ne-aţi spus să învăţăm capitale de ţări, 
nu de mări! 
 

Bulă, la reuniunea de 20 de ani, se 
adresează foştilor lui dascăli: 
- Stimaţii mei profesori, mă tot 
frământă o întrebare: chiar atât de 
imbecil eram, de mă tot lăsaţi corijent? 
- Vaaai, se poate, domnule ministru? 
 

 

 

Oră de dictare în clasa a patra. Mircea îi 

şopteşte colegului: 

- Auzi, Alecule, scriem deja de un sfert de 

oră. Nu crezi că ar fi cazul să mai punem şi 

vreo virgulă? 
 
 
 
Profesorul întreabă clasa: 
- Dacă aveţi un dolar şi-i mai cereţi unul tatălui vostru, câţi dolari aveţi? 
Bulă ridică mâna, profesorul îl lasă să răspundă, iar acesta zice: 
- Un dolar. 
- Nu ştii matematică, zice profesorul dezamăgit. 
- Nici dv. nu îl ştiţi pe tata. 

 
- Mamă, un băiat m-a bătut azi la şcoală! 
- Da? Şi poţi să-l identifici? 
- Sigur că da, am o ureche de-a lui în ghiozdan. 
 

 

Dom'le, de ce costă un kilogram de creier de 

savant 120 lei şi unul de creier de poliţist 320 lei? 

- Dumneata ai idee câţi poliţişti a trebuit să tăiem 

ca să strângem un kilogram de creier? 
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Un oltean intră într-o frizerie şi-l întreabă pe 

frizer: 

- Cât face la dumneata un tuns? 

- 10 lei, domnule! 

- Dar un bărbierit? 

- Doar 5 lei. 

- Atunci bărbiereşte-mă în cap! 
 
 

Ce a zis olteanul când a văzut Marea Neagră? 
Muică, ce de Olt! 
 

 
De ce se uită oltenii pe deasupra ochelarilor? Ca să nu-i uzeze! 

 
 
De ce aruncă oltenii ceasul pe geam? Ca să vadă cum 
fuge timpul. 
 
 

De ce se scoală oltenii dimineaţa devreme? Ca să 

vadă cît mai au pîn-se scoală tîrziu. 
 
 
De ce împerechează oltenii cioara cu peştele? Ca să 
aibă icre negre. 

 
 

De ce rîd oltenii cînd fulgeră? Cred că sînt fotografiaţi. 
 

 
De ce vor oltenii să aibă vaca precum 
girafa? Ca să pască la vecini şi s-o 
mulgă ei. 
 

Ce au făcut oltenii prima dată când 

au văzut franzela? Au mâncat-o cu 

pâine. 
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Biserica Neagra din Brasov este cel mai mare lacas de cult in stil gotic din sud-estul Europei? Cu 

o capacitate de circa 5.000 de persoane, celebrul asezamant de cult brasovean masoara 90 de 

metri lungime si 37 de metri inaltime, cu un turn al crucii de 65 de metri. 

 

„Billy Jean" al lui Micheal Jackson a fost primul videoclip al unui artist de culoare, transmis pe MTV. 

Pentagonul are dublu numarul de toalete de care este nevoie. Cand a fost construit legea impunea bai 

separate pentru albi si negri. 

 

Fotosinteza implica aproximativ saptezeci de reactii chimice distincte. 

Un an dureaza pe fiecare planeta, in zile sau ani pamantesti? MERCUR 88 de zile VENUS 225 de zile 

PAMANT 365 de zile MARTE 687 de zile JUPITER 12 ani SATURN 29 de ani URANUS 84 de ani 

NEPTUN 165 de ani PLUTO 248 de ani 

Sangele homarului este albastru deschis. 

Tablourile pictate in ulei se curata foarte bine cu o carpa moale muiata in albus de ou batut. 

Un pahar cu apa fierbinte ingheata mai repede in frigider decat unul cu apa rece. 

 

Daca forma lunii este de secera (in forma literei C) - luna este in descrestere, iar cand 
este in forma convexa (in forma literei D) - luna este in crestere? Litera descrie exact 
invers faza lunii - D - in Crestere, C - in Descrestere. 

 

http://www.thinksmart.ro/stiatica/63.jpg
http://www.thinksmart.ro/stiatica/65.jpg
http://www.thinksmart.ro/stiatica/64.jpg
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Cum va arata paleta de culori a noului sezon toamna-

iarna 2016-2017? Va arata exceptional!  

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

 

1. Culoarea Riverside 

Culoarea Riverside este 

favoritul numarul unu al sezonului toamna si iarna si nu este altceva decat 

nuanta de albastru inchis usor estompat. 

 

2. Culoarea Airy Blue 

Toamna si iarna asteapta aceasta nuanta de albastru ca pe o gura de aer 

proaspat. Aceasta nuanta este asociata cu amintirile unei veri calde si a 

valurilor unei mari calde. Doar incearca sa combini Airy Blue cu alte culori 

la moda ale sezonului cum ar fi Warm Taupe si Sharkskin, pentru ca 

subtonul bogat al acestuia sa reflecte si mai mult albastrul cerului. 

 

3. Culoarea Sharkskin 

Aceasta este culoarea cea mai potrivita pentru sezonul toamna si iarna. Acesta 

reflecta cerul innorat, valurile marii, asfaltul fierbinte, punand accentul pe 

laconism si nu pe extravaganta. Griul rece Sharkskin este ideal pentru look-

urile clasice sobre. 

 

 4. Culoarea Aurora Red 

Aurora Red este culoarea rosie clasica, care se evidentiaza in mod evident pe 

fonul celorlalte culori din paleta toamna-iarna 2016-2017. Desi aceasta nuanta 

este perfecta fara a fi amestecata cu alte nuante, la dorinta, o puteti „dilua” cu 

alte culori la moda. Asadar, culoarea Aurora Red poate fi de minune combinata 

cu Sharkskin si Lush Meadow. 

5. Culoarea Warm Taupe 

Aceasta culoare calda, cum o spune si denumirea acesteia, ne aminteste de 

gustul minunat al cafelei cu lapte. Warm Taupe se potriveste oricarei nuante 

a pielii, 
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 1.09.1990 ia naştere Grupul Şcolar I.C.M. Nr.3 urmare a reorganizării reţelei şcolare, prin divizarea 

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

repartizati în 14 clase, cu specializarile: Electrician, montator întretinere şi reparatii instalatii electrice 

industriale şi echipamente de automatizare, Electromecanic auto, Lăcătuş mecanic, Tinichigiu auto, 

Mecanic maşini şi utilaje, Prelucrator prin aşchiere, Sudor, Vopsitor. Sediul şcolii se afla în clădirea 

atelierelor Liceului Teoretic „Nicolae Titulescu". 

 1991 Includerea şcolii în rândul şcolilor pilot şi asociate UNESCO. 

 1994 Şcoala este inclusă în programul de reforma a învăţământului, coordonat de Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei („Management" şi „Predarea fizicii pe bază de concepte"). 

 1995 Grupul Şcolar I.C.M. Nr.3, în urma unei severe selecţii, devine Şcoală pilot în Programul Phare – 

VET RO 9405, familia ocupaţională „Mecanică şi tehnologia materialelor”. 

 10.02.1997 Grupul Şcolar I.C.M. Nr.3 se mută într-un nou local, cu 24 săli de clasă, 3 laboratoare şi o sală 

de sport, situat pe strada Constantin Brâncoveanu nr. 101. 

 01.09.1997 Grupul Şcolar I.C.M. Nr.3 devine Grupul Şcolar I.C.M. „George Bibescu", la propunerea 

consiliului profesoral. 

 2000-2002 Grupul Şcolar I.C.M. „George Bibescu” Craiova, prin Ordinul Ministrului Educatiei Naţionale, 

este desemnat „unitate reprezentativă”. 

 2005 Acreditarea şcolii ca Academie Locala CISCO. 

 2006-2009 Grupul Şcolar I.C.M. „George Bibescu” este autorizat ca Centru pentru formarea adulţilor în 

meseriile tinichigiu carosier şi mecanic auto. 

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

DE CREDITE TRASFERABILE PENTRU EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

 2009 Grupul Şcolar „George Bibescu” iniţiază şi demarează proiectul POSDRU „Calificare la standarde 

europene in meseria de mecanic auto si tinichigiu carosier” – (CMATC). 

 2010, la 20 ani de la înfiinţare, în unitate îşi desfăşoară activitatea un colectiv format din 78 cadre didactice 

şi didactice auxiliare, 13 nedidactice şi 840 elevi, repartizaţi în 36 clase, cuprinşi în următoarele forme de 

învăţământ şi specializări: învăţământ liceal – curs de zi şi curs seral (Filiera tehnologică, Profil tehnic, 

Tehnician operator tehnici de calcul, Tehnician în automatizări, Tehnician transporturi, Tehnician 

electrotehnist,Tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii, Tehnician mecatronist,Tehnician electrician 

electronist auto), An de completare(Electrician exploatare joasă tensiune, Mecanic auto, Tinichigiu–

vopsitor auto), Şcoală de arte şi meserii (Lucrător în electrotehnică, Lucrător în mecanica de motoare, 

Lucrător în lăcătuşerie mecanică structuri). 

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

si tinichigiu carosier”, Franta 2010 

 2010-2011 „Pregatirea practica - cel mai sigur drum dintre scoala si cariera”  

 2010  „Centru de informare, orientare si calificare profesionala”  

 2010  Proiect european „Transfer de credite in pregatirea practica europeana” 

 2011  „Masuri active in vederea cresterii sanselor de insertie pe piata muncii a persoanelor neocupate” 

 2012  Proiect european „Facilitarea integrarii pe piata muncii prin mobilitati Leonardo da Vinci” 

 2013  Proiect european „Formare profesionala prin mobilitati LdV- oportunitate spre o cariera de succes” 

  2013  „Building Strong School - Family - Community Relationships” 

 2014-2015 „Formare initiala prin mobilitati 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 Operational Regional 2007-2013 



 

 

 

 

 

  


