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Cântecul vârstelor la Centenar
Cum să celebrezi un secol de existenţă instituţională, cum să te apropii sensibil
de Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, care a înfruntat o sută
de ani de istorie, devenind el însuşi istorie?
Între începuturile sale în 1919, după încheierea Primului Război Mondial şi
realizarea Unirii de la Alba Iulia din 1918, şi 2019 sunt 100 de ani de viaţă în care
Istoria cu dramele ei şi-a pus amprenta asupra liceului devenit în timp emblematic,
râvnit pentru prestigiul său. Toţi aceia care i-au trecut pragul ca elevi, profesori,
directori, bibliotecari, administratori ori au făcut parte din personalul nedidactic al
liceului poartă în adâncul fiinţei acest liceu privilegiat, care continuă după o sută de
ani tradiţia celor care l-au întemeiat şi i-au dat nume de martiri.
Celebrarea Centenarului său în 2019 a fost nucleul în jurul căruia cei legaţi
afectiv de această instituţie au lăsat imaginaţia să lucreze pentru a transpune în
imagini şi cuvinte afectivitatea, mândria, recunoştinţa, pentru a împărtăşi tuturor că
„omul sfinţeşte locul”, că sunt ori au fost parte din renumele lui, o fărâmă din
prestigiul lui li se datorează.
Şi iată cum foşti şi actuali elevi, profesori şi directori au fost purtaţi de febra şi
elanul Centenarului Colegiului şi au reuşit să coaguleze în jurul lor, în ample şi
diverse manifestări culturale şi ştiinţifice, toată „floarea” Albei Iulia, elitele oraşului
şi judeţului Alba într-o sacră îmbrăţişare omagială la propriu şi la figurat. O
îmbrăţişare afectivă a liceului, una reală, alta spirituală, în care spiritul creator al
prezentului a reactualizat în imagini şi cuvinte un secol de existenţă a Colegiul
Naţional „Horea Cloşca şi Crişan”.
Cartea aceasta ar putea fi numită Cântecul vârstelor la Centenar, fiindcă e o
mărturie a celebrării Centenarului Colegiului, va rămâne un document istoric pentru
aceia care s-ar aventura vreodată să scrie monografia acestei instituţii.
Cine deschide cartea e impresionat de numărul partenerilor instituţionali (36)
din toate sferele vieţii sociale ale oraşului care s-au alăturat Colegiului la ceas
aniversar. În fiecare implicare se află un fost absolvent ori profesor al Colegiului, azi
în posturi cheie, mereu alături de instituţia care l-a format cândva, bucuros să se
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alăture generaţiei de acum pentru a-şi omagia într-un fel şi anii frumoşi petrecuţi aici,
pe băncile de altădată, păstraţi în memoria afectivă.
Imaginile te acaparează imediat. Ele surprind instantanee din toate
manifestările consacrate evenimentului, doar câteva clipe imortalizate de aparatul de
fotografiat din fluxul evenimentelor atât de vii, de emoţionante. Dincolo de fiecare
imagine este o imensă muncă, o mare de suflete care au ales un fel sau altul de-a
mărturisi despre celebrare.
Primele imagini consemnează începuturile şirului de evenimente din anul
Centenarului. Prezenţa în liceu a preşedintelui României Klaus Iohannis la
deschiderea anului şcolar 2018-2019, întâlnirea cu directorii, profesorii, elevii,
discursul oficial, consemnarea impresiilor în Cartea de onoare a Colegiului înseamnă
recunoaşterea prestigiului instituţiei albaiuliene prin onoarea acordată momentului de
Şeful Statului.
Urmează un bogat material imagistic şi scriptic despre evenimentele omagiale
în ordinea derulării lor pe întinsul lunii februarie 2019, care implică toate
compartimentele vieţii actuale a liceului. Generaţia Centenarului, căreia i se alătură
reprezentanţi din generaţiile anterioare, au conlucrat la marele spectacol de celebrare
a Colegiului. Manifestările omagiale cuprind expoziţii de artă şi expoziţii de
documente istorice, care vorbesc de la sine despre talentul şi spiritul de creaţie al
prezentului, pus faţă-n faţă cu cei o sută de ani de trecut istoric. Sunt clipe
emoţionante pentru cei care privesc documente vechi ce atestă istoria liceului în
vârtejul Istoriei, mărturie despre zestrea umană care i-a conferit valoare şi i-a
perfectat în timp dotarea şi capacitatea de cercetare ştiinţifică. Un astfel de exemplu e
Robotul XEO, realizat cu succes de elevii de la Informatică, secţia Robotică.
Ample şi diverse manifestări culturale şi artistice au pus în lumină înzestrările
literare, artistice, muzicale, actoriceşti, regizorale, ale profesorilor şi elevilor de acum
şi de ieri implicaţi în organizarea şi desfăşurarea acestora. Sunt notabile lansările de
carte care cuprind beletristică, dicţionare ale personalităţilor Colegiului, istorie,
amintiri ale foştilor absolvenţi, cercetări de tradiţii folclorice, onorate de prezenţa
scriitorilor respectivi şi de dialogul cu elevii. Cu această ocazie foşti şi actuali
profesori apar în ipostaze nebănuite, de scriitori consacraţi prin scrierile lor ori în
devenire, spre surpriza elevilor care descoperă în spatele chipului de profesor un
sensibil poet, romancier, critic literar, istoric, folclorist. Lansările de carte dobândesc
frumuseţe prin dialogul cu scriitorul şi cartea respectivă, ilustrată prin lecturi şi
recitaluri pline de sensibilitate imaginate de adolescenţi şi profesori.
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Cartea şi muzica merg împreună în orice celebrare, cu atât mai mult la
Centenar, ocazie de-a decoperi tinere voci minunate, talentaţi instrumentişti printre
elevii Colegiului. Artişti de renume, profesori de muzică la Liceul de Arte „Regina
Maria” s-au alăturat elevilor în concertele care au deschis evenimentele omagiale.
Istoria de o sută de ani a liceului nu putea să nu fie prinsă în spectacole de
teatru, pe propria scenă, care a găzduit atâtea reprezentaţii de teatru ale trupelor de
elevi care şi-au demonstrat talentul aici şi la concursuri. Un impresionant spectacol
dedicat Marii Uniri au creat şi regizat elevii şi profesorii lor, cu un final tulburător în
care actorii coboară de pe scenă şi încing hora în care sunt cuprinşi spectatorii.
Cartea prinde aspecte cu adevărat memorabile, inedite, cum e descoperirea şi
promovarea unui fost elev al Colegiului din promoţia 1923, Aurel Deceu, poliglot şi
„eminent istoric, specializat în istoria Orientului Mijlociu” , descoperit de un profesor
pasionat de istorie. Printre foşti elevi se numără academicieni, oameni de ştiinţă,
lingvişti, scriitori, profesori universitari de prestigiu.
Atmosfera de emulaţie, interes, manifestare a simţului artistic, clipele de
încântare prin studiul focalizat pe proiecte respiră în spaţiul familiar al sălii de clasă,
laborator, în locul privilegiat de lectură, întâlniri, studiu, evenimente al bibliotecii,
devenită Centru de Documentare şi Informare, gestionat cu competenţă şi
sensibilitate de Lucreţia Bîrz. La fel se întâmplă cu orice locşor în care talentul se
manifestă din plin, spaţiul destinat expoziţiilor de artă şi fotografie de pe culoarul de
la etaj. HCC-ul e viu oriunde, culoarele prind viaţă ori tac smerite în timpul
cursurilor, sala profesorală devine dintr-o dată sală de teatru, loc sacru unde se
celebrează memoria celor trecuţi în nefiinţă, uneori spaţiu de proiecţie pentru proiecte
şi loc consacrat nostalgicului ori veselului Adio spus anilor de liceu de fiecare
promoţie.
Proiecte, spectacole, concursuri, competiţii, expoziţii de artă şi fotografie,
expoziţii tematice, discursuri şi dialoguri în limbile studiate în liceu, întâlniri cu
reprezentanţi ai instituţiilor judeţene şi locale, care se implică constant în educaţie,
cercetare, promovarea spiritului de creaţie al tinerilor, cu personalităţi din diverse
domenii, cu reprezentanţi din mass-media, jurnalişti şi oameni din televizinea locală
mărturisesc despre implicare şi recunoaşterea valorilor promovate în Colegiu. Laicul
şi sacrul sunt inseparabile în viaţa fiecăruia, şi a Colegiul, binecuvântat de
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, arhiepiscop de Alba Iulia.
Cum să imortalizezi viaţa decât prin imagini şi cuvinte, să mărturiseşti celor
care vor urma despre întâmplări autentice care vor deveni istorie a liceului în care ai
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studiat, te-ai amuzat, ai imaginat, te-ai descoperit în ipostaze pe care nici măcar nu leai intuit? Cum să mărturiseşti şi să fixezi clipe inedite din viaţa de colegian ori
profesor decât prin cărţi, fotografii, filme, expoziţii. Ele atestă extraordinara
efervescenţă a Colegiului nu doar la Centenar, ci dincolo de el, fiindcă înzestrările
native creatoare împlinesc afectiv şi spiritual, demonstrează că exişti în chipul cel mai
frumos cu putinţă, nu doar prin studiu, dar şi prin artă, depinde de fiecare să
mulţumească pentru darurile artistice şi să confere frumuseţe şi dăruire.
Cum să te bucuri şi să-ţi împărtăşeşti bucuria că eşti ori ai fost o mlădiţă din
Arborele spiritual al HCC-ului în anul Centenarului decât prin Marea Îmbrăţişare,
vie, făcând din făptura şi braţele tale un brâu viu în jurul clădirii? Minunată idee, la
fel ca lansarea celor 100 de lampioane colorate din curtea liceului care au luminat
magic seara de februarie a cerului albaiulian. Un spectacol omagial în culori şi lumini
transferat cerului, un val de tandră recunoştinţă şi emoţie pentru clipa trăită.
Parafrazând latinescul Et in Arcadia ego!, „Şi eu am fost în Arcadia!” fiecare
din cei implicaţi într-un fel sau altul în această carte poate murmura nostalgic: Şi eu
am fost elev la HCC... Şi eu am fost profesor... Şi eu am petrecut o clipă frumoasă....

Sonia Elvireanu
Şi eu am fost profesor la „HCC”
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DESCHIDEREA
ANULUI ȘCOLAR 2018-2019

Președintele României, Klaus Iohannis, a participat luni, 10 septembrie 2018, la festivitatea de
deschidere a anului școlar preuniversitar 2018-2019 de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și
Crișan” din Alba Iulia. El a fost întâmpinat de directorul colegiului, Valeriu Cerbu, directorul
adjunct Sorin Schiau, primarul Mircea Hava, viceprimarul Voicu Paul, președintele CJ Alba, Ion
Dumitrel, arhiepiscopul Irineu și inspectorul școlar general Marcela Dărămuș.
Este al treilea șef de stat care a vizitat de-a lungul istoriei Colegiul Național „Horea, Cloșca și
Crișan”, ceilalți fiind Nicolae Ceaușescu și după revoluție, Emil Constantinescu.
Preşedintele Klaus Iohannis a susţinut un discurs în faţa elevilor, profesorilor şi părinţilor.
Discursul preşedintelui Klaus Iohannis la Alba Iulia:
Deschiderea anului şcolar este întotdeauna plină de emoţie, dar astăzi, aici, parcă trăim şi
mai intens acest moment. Înţeleg că avem alături de comunitatea şcolară a Colegiului Naţional
„Horea, Cloşca şi Crişan” şi pe doamna directoare a Colegiului Tehnic “Apulum”, împreună cu
un grup de elevi ai acestuia. Mă bucur că sunteţi toţi uniţi la acest început de an şcolar cu mare
încărcătură simbolică.
În anul aniversar al Centenarului la Alba Iulia, loc-simbol al Marii Uniri de la 1918, nici nu
se putea găsi un prilej mai potrivit de a marca împreună o nouă etapă din viaţa tinerilor noştri.
Aici, unde în urmă cu 100 de ani a luat naştere o nouă Românie, noi încurajăm noile generaţii pe
drumul educaţiei, singurul care poate asigura un viitor prosper ţării noastre.
Mă bucur, aşadar, să fiu astăzi alături de elevii şi profesorii Colegiului Naţional „Horea,
Cloşca şi Crişan”, o instituţie în care învăţământul românesc a început încă din februarie 1919, la
doar două luni după proclamarea Unirii, ca dovadă a importanţei acordate educaţiei. Colegiul şi-a
menţinut de-a lungul timpului prestanţa şi continuă să reprezinte şi astăzi un reper de excelenţă.
Vă propun ca, pentru o clipă, să ne imaginăm cum arăta în urmă cu un secol România, când
realităţile politice se schimbau radical, peste noapte. Trebuiau organizate rapid administraţia,
aprovizionarea, comerţul, transporturile, siguranţa publică şi colectarea impozitelor. Cu toate
acestea, autorităţile nou-formate au făcut din educaţia publică în limba română o prioritate, pentru
că guvernanţii acelor vremuri înţelegeau ceea ce ar trebui să conştientizăm cu toţii: faptul că
educaţia reprezintă temelia unei naţiuni puternice, moderne şi unite.
În 2007, a avut loc un altfel de unire, o revenire în sânul familiei europene, moment extrem de
important din punct de vedere economic, politic şi social. România a devenit parte a unei Europe
fără frontiere, a unei comunităţi de state cu economii puternice şi instituţii funcţionale şi eficiente.
Dacă după Marea Unire autorităţile şi oamenii de cultură s-au mobilizat pentru a organiza
un sistem educaţional adecvat noii ţări, ultimii ani nu au beneficiat de acelaşi nivel de consens sau
de efort.
Reformele au stat mai degrabă sub deviza „un pas înainte şi doi înapoi”. Acest lucru este
total neproductiv, având în vedere că schimbările demografice, tehnologice şi competiţia
economică globală ne obligă să fim inovatori şi să ne adaptăm în permanenţă, inclusiv prin
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adoptarea unui proces educaţional de calitate. Întoarcerea la metode pedagogice practicate în
trecut, oricât le-ar trezi unora un vag sentiment de linişte şi nostalgie, nu este o soluţie pentru
educaţie modernă. Avem şi o meteahnă, numită reformita, care se manifestă foarte evident în
domeniul educaţiei. Nu putem însă obţine rezultate bune atât timp cât legile sunt în continuare
modificate mai des decât pot directorii, dascălii şi părinţii să se pună la curent.
Atunci când lucrurile nu merg bine, soluţia este să încerci să le schimbi, învăţând din
greşelile trecutului. Anticipând provocările cu care ne confruntăm, am lansat, în urmă cu mai bine
de doi ani, „România educată”, un demers menit să identifice o viziune pe termen lung pentru
învăţământul românesc. Aflat pe ultima sută de metri, proiectul este rodul a peste doi ani de
consultări, discuţii, dezbateri şi munca asiduă în cadrul unor grupuri de lucru care au adunat
laolaltă reprezentanţi ai elevilor, studenţilor, cadrelor didactice, părinţilor, şcolilor, universităţilor,
societăţii civile şi administraţiei. Mi-am dorit ca proiectul să nu apară peste noapte, ci să aibă la
dispoziţie timpul necesar pentru a implica real şi semnificativ toţi aceşti actori, să fie angrenat în
activitatea lor cotidiană şi corelat cu aşteptările lor. Văd „România educată” ca parte a unui
proiect coerent de ţară care va transforma România Centenar într-un stat modern şi puternic, cu
instituţii solide în care cetăţenii pot avea încredere deplină. Pentru a produce această transformare
mai avem nevoie însă de o parte esenţială a spiritului Marii Uniri: de patriotism; nu de un
patriotism-manifest, prin dragostea strict declarativă faţă de ţară, ci de unul interiorizat, pe care-l
trăim în viaţa de zi cu zi. A fi patriot înseamnă şi a învăţa de dragul cunoaşterii şi a împlinirii
personale şi nu pentru diplomă, a lupta pentru instituţii transparente şi democratice, a respecta
mediul înconjurător, a îndrăzni să ne punem în practică ideile antreprenoriale. Înseamnă să votăm,
să facem voluntariat şi, da, să luptăm pentru o viaţă mai bună pentru români, oriunde ne-am afla.
Şcoala este unul dintre locurile în care acest patriotism se poate manifesta în cel mai elocvent mod
posibil. Aici se nasc ideile şi se formează competenţele care vor ajuta generaţiile de mâine să
transforme România Centenară într-o ţară pe deplin demnă de trecutul său.
Dragi profesori,
Debutul anului şcolar aduce pentru fiecare dintre Dvs o provocare aparte. A fi dascăl
înseamnă a avea o responsabilitate uriaşă pentru viitor. Chiar dacă autorităţile statului nu
apreciază încă la adevărata sa valoare această profesie fundamentală pentru dezvoltarea societăţii
noastre. Părinţii îşi pun încrederea în Dvs. pentru a le forma copiii, iar tinerii cărora le călăuziţi
paşii vă consideră repere în trecerea lor spre maturitate. Nu uitați nicio clipă că, dincolo de setea
de cunoaștere pe care aveți menirea să le-o insuflați, rămâneți pentru elevii dumneavoastră
veritabile modele de viață și de comportament.
Dragi elevi,
Reîntoarcerea pe băncile școlii este un moment special, încărcat de o emoție deosebită. Pe de
o parte, simțiți firescul regret după lunile frumoase de vacanță care tocmai s-au încheiat, dar, în
același timp, și curiozitatea pentru noile experiențe care vă așteaptă.
Școala reprezintă singura cale de a vă transforma pasiunile în competențe reale, de a vă
pregăti pentru viața de adult, dar și de a lega prietenii care pot dura o viață întreagă. Profitați de
ocazia de a vă dezvolta pe toate planurile și pregătiți-vă pentru a prelua ștafeta de la generațiile
anterioare!
Și, cu atât mai mult în acest an special, dați-vă șansa să cunoașteți România autentică, cu
bune și rele, o Românie a sufletului vostru, în care să puteți construi și pe care să o puteți prețui
întreaga viață. Căci țara aceasta este moștenirea voastră, iar viitorul ei sunteți voi!
Vă doresc tuturor un an școlar foarte bun! Mulțumesc!
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ACȚIUNEA ÎN IMAGINI
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ACTIVITĂȚI DEDICATE ÎMPLINIRII A
100 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE
11 februarie – 2 martie 2019
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PARTENERI
Consiliul Județean Alba
Prefectura Alba
Consiliul Local Alba
Primăria Municipiului Alba Iulia
Inspectoratul Școlar Județean Alba
Casa Corpului Didactic Alba
Autoritatea Aeronautică Civilă Română
Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba
Crucea Roșie Română
Asociația AMI
Asociația Cultur Art, Alba Iulia
Asociația Bibliotecarilor din România – Filiala Alba
Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș
Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud
Colegiul Național „I.M. Clain” Blaj
Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș
Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia
Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir
Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia
Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia
Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș
Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș
Liceul Tehnologic Aiud
Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia
Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia
Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud
Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra
Școala Gimnazială Câmpeni
Școala Gimnazială Nr. 2 Sebeș

19

SPONSORI
Alpin 57 lux
Antel
Apa CTTA Alba
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
Centru de Imagine
Elit
Florea Grup
IPEC
Jidvei
Kronospan
Opticline Dr. Teodor Holhoș
Romaqua Group
Smithfield România
Simodor Grup
Tobimar
VCST Alba

PARTENERI MEDIA
ALBA 24
ALBA CAROLINA TV
Atlas FM
Radio România Cluj
Radio Unirea
Ziarul Unirea

20

Deschiderea Zilelor Colegiului
Expoziție
„H.C.C.-ul în povești, imagini și documente la centenar”

Luni, 11 februarie 2019, ora 11.00

Locul de desfășurare
Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale

Parteneri
Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale
Consiliul Județean Alba

Coordonatori
Șef. serviciu Dana Zecheru
Director prof. Valeriu Cerbu
Director adjunct prof. Sorin Schiau

21

22

23

EXPOZIȚIE DE ARTĂ

Perioada de desfășurare
11 februarie – 2 martie 2019

Locul de desfășurare
Spațiul expozițional al HCC

Coordonator
Prof. Dan Hauptcorn

24

LANSARE DE CARTE
„Liceeni odinioară...”, ediția a IV-a
și
„Dicționarul scriitorilor Colegiului Național
«Horea, Cloșca și Crișan» din Alba Iulia”

Luni, 11 februarie 2019, ora 12.00
Locul de desfășurare
Sala Multimedia a Colegiului

Parteneri
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Coordonatori
Prof. Ironim Muntean
Prof. Ion Todor
Prof. univ.dr. Diana Câmpan
Director adjunct prof. Sorin Schiau

25

26

27

28

LANSARE DE CARTE
„Șoaptele luminii”
autor prof. Sonia Elvireanu
Marți, 12 februarie 2019, ora 12.00
Locul de desfășurare
Sala Multimedia a Colegiului

Parteneri
Asociația AMI
Asociația Cultur Art, Alba Iulia
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

Coordonatori
Bibl. Lucreția Bîrz
Prof. Liviu Lodoabă
Echipa pedagogică
Prof. Alina Crișan
Prof. Dumitru Moldovan
Prof. Sofica Rusu
Prof. Gabriela Suciu
29

30

31

32

Expoziție
„Alba – o istorie în imagini”
12 - 22 februarie 2019
Locul de desfășurare
Centrul de Documentare și Informare

Parteneri
Casa Corpului Didactic Alba
Asociația Bibliotecarilor din România – Filiala Alba
Asociația Alba Manche Împreună
Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud
Colegiul Național „I.M. Clain” Blaj
Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș
Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia
Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir
Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș
Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș
Liceul Tehnologic Aiud
Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia
Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud
Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra
Școala Gimnazială Câmpeni
Școala Gimnazială Nr. 2 Sebeș

Coordonator
Bibl. Lucreția Bîrz

Echipa pedagogică
Prof. Alina Crișan
Prof. Liliana Gligor
Prof. Dumitru Moldovan
Prof. Adelina Morar
Prof. Gabriela Suciu
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34

LANSARE DE CARTE
„Albastrul nostalgiei”
autor prof. Dumitru Moldovan

Miercuri, 13 februarie 2019, ora 10.00
Locul de desfășurare
Sala Multimedia a Colegiului

Parteneri
Asociația AMI
Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România

Coordonatori
Bibl. Lucreția Bîrz
Prof. Liviu Lodoabă
Prof. Sonia Elvireanu
Director adjunct prof. Sorin Schiau
Echipa pedagogică
Prof. Daniela Cetean
Prof. Ioana Goția
Prof. Codruța Mureșan
Prof. Andreea Rotche
Prof. Alina Secară
35

36

37

38

EPAS OBLIGE
Animații pedagogice efectuate de către ambasadorii seniori și
juniori din cadrul programului
EPAS THE EUROPEAN PARLAMENT
„Ambassador School - Școală Ambasador
a Parlamentului European”

Miercuri, 13 februarie 2019, orele 9.00-14.00

Locul de desfășurare
Sala 7 –Punct de informare EPAS

Coordonator
Prof. Georgeta Bădău

Echipa pedagogică
Catedra de limba engleză
Profesorii diriginți

39

Discursuri în limba engleză despre
istoria colegiului

Luni, 18 februarie 2019, ora 14.00

Locul de desfășurare
Sala 31

Coordonatori
Prof. Ioana Goția
Prof. Andreea Rotche
Prof. Mihaela Zisu

40

41

LANSARE DE CARTE
„Obeliscul dedicat eroilor Horea, Cloșca și Crișan:
Alba Iulia 1937-2018”
Autor prof. Cristian Crasnaveț

Marți, 19 februarie 2019, ora 12.00
Locul de desfășurare
Sala Multimedia a Colegiului

Coordonatori
Prof. Dumitru Moldovan
Bibl. Lucreția Bîrz
Echipa pedagogică
Prof. Daniel Barbu
Prof. Daniela Cetean
Prof. Laurențiu Jude
Prof. Lodoabă Liviu
Prof. Andreea Rotche

42

43

44

45

APPRENDRE LE FRANCAIS DANS NOTRE LYCEE
(ateliere de prezentare a examenului cu recunoaștere
internațională DELF și a probei de verificare a cunoștințelor de
limba franceză pentru admiterea la clasa a IX-a cu regim de
predare bilingv franceză)

Miercuri, 20 februarie 2019, ora 9.00-11.00
Locul de desfășurare
Sala 7

Coordonator
Prof. Georgeta Bădău
Parteneri
Prof. Alina Lupșa - Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia
Prof. Iulia Păcurar - Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia
Prof. Liliana Sârbu; Prof. Viorica Oniță – Liceul cu Program Sportiv
din Alba Iulia

46

47

LANSARE DE CARTE
„100 de ani de tradiții în județul Alba: etnografie și folclor”
Autori: Barb Gianina; Barb Mirela; Lăncrănjan Floare;
Paraschivescu Alina, Giurca Cornelia
+
Expoziție de obiecte tradiționale românești
realizate de doamna Ana Panduru

Miercuri, 20 februarie 2019, orele 12.00-14.00
Locul de desfășurare
Centrul de Documentare și Informare

Parteneri
Asociația Bibliotecarilor din România – Filiala Alba
Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș
Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia

Coordonator
Bibl. Lucreția Bîrz
Echipa pedagogică
Prof. Liviu Lodoabă
Prof. Liliana Gligor
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49

50

51

52

The More I Learn, The More I Know H.C.C.

Miercuri, 20 februarie 2019, ora 13.00
Locul de desfășurare
Sala Multimedia a Colegiului

Coordonatori
Prof. Gabriela Suciu
Prof. Aida Muntean

53

54

CONCURS PE TEME DE ISTORIE
„100 de ani de la Marea Unire și 100 de ani de H.C.C.”

Miercuri, 20 februarie 2019, ora 14.00
Locul de desfășurare
Sala Profesorală

Coordonatori
Prof. Daniela Cetean
Prof. Daniel Barbu
Prof. Andreea Rotche

55

56

57

Sur les traces de la Grande Union de 1918
( Pe urmele Marii Uniri de la 1918)
Masă rotundă în limba fraceză

Joi, 21 februarie 2019, ora 12.00
Locul de desfășurare
Sala 25

Coordonatori
Prof. Sofica Rusu
Prof. Alina Crișan

Partener
CDI – Lucreția Bîrz

58

59

60

Sub semnul romanului
„Ceața”
Autor prof. Sonia Elvireanu

Joi, 21 februarie 2019, ora 12.00
Locul de desfășurare
Sala Multimedia a Colegiului

Parteneri
Asociația AMI
Asociația Cultur Art, Alba Iulia
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Fiala Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

Coordonatori
Bibl. Lucreția Bîrz
Prof. Liviu Lodoabă
Echipa pedagogică
Prof. Alina Crișan
Prof. Iulia Onac
Prof. Delia Pleșa
Prof. Sofica Rusu
Prof. Gabriela Suciu
61

62

63

64

65

Evocare Istorică a Personalităților Răscoalei
din 1784-1785

Joi, 21 februarie 2019, ora 14.00
Locul de desfășurare
Sala Multimedia a Colegiului

Coordonator
Prof. Daniela Cetean

Parteneri
Catedra de istorie
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

66

67

Absolvenți de elită ai școlii noastre – Aurel Decei

Vineri, 22 februarie 2019, ora 9.00
Locul de desfășurare
Sala Multimedia a Colegiului

Coordonator
Prof. Daniela Cetean

Invitat
Prof. Cornel Goia

68

69

70

La Centenar Despre Robotul XEO

Luni, 25 februarie 2019, orele 11.00 – 14.00
Locul de desfășurare
Holul Central al Colegiului

Coordonatori
Prof. Carmen Palcu
Prof. Laura Mureșan
Echipa XEO

71

72

CONCURS DE ORIENTARE TURISTICĂ
„Treasure Hunt”

Luni, 25 februarie 2019, ora 12.00
Locul de desfășurare
Curtea Colegiului

Coordonatori
Prof. Ion Pletea
Prof. Monica Todoran-Fer

73

74

Scene din Viața de Ieri și de Azi
în H.C.C.

Luni, 25 februarie 2019, ora 12.00
Locul de desfășurare
Sala Multimedia a Colegiului

Coordonatori
Prof. Delia Pleșa
Prof. Alina Secară
Prof. Andreea Rotche
Echipa pedagogică
Prof. Daniela Cetean
Prof. Daniel Barbu

75

76

77

78

CÂNTEC PENTRU MÂINE
Spectacol literar-muzical

Luni, 25 februarie 2019, ora 14.00

Locul de desfășurare
Sala Profesorală

Coordonatori
Prof. Gabriela Suciu
Prof. Florin Păcurar
Prof. Iulia Onac
Prof. Anca Bălan

79

80

81

82

83

CONCURS
„100 de ani de existență a liceului”

Marți, 26 februarie 2019, ora 11.00
Locul de desfășurare
Centul de Informatică – Laborator MM1

Coordonator
Prof. Codruța Mureșan

Partener
Catedra de Informatică

84

85

LANSARE DE CARTE
„Așa cum spuneam, moartea!”
Autor: Aurel Pantea

Marți, 26 februarie 2019, ora 12.00
Locul de desfășurare
Sala Multimedia a Colegiului

Parteneri
Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Coordonatori
Bibl. Lucreția Bîrz
Prof. Liviu Lodoabă
Echipa pedagogică
Prof. Marinela Marincaș
Prof. Delia Pleșa
Prof. Alina Secară
Prof. Gabriela Suciu

INVITAT
Prof. univ. dr. Al. Cistelecan, critic și istoric literar
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș
86

87

88

89

90

MAREA ÎMBRĂȚIȘARE

Marți, 26 februarie 2019, ora 13.00
Locul de desfășurare
Curtea Colegiului

Parteneri
Cătălin Cădan
Coordonatori
Director prof. Valeriu Cerbu
Director adjunct prof. Sorin Schiau

91

92

93

PIESĂ DE TEATRU
„Ziua Unirii”

Marți, 26 februarie 2019, ora 14.00
Locul de desfășurare
Sala Profesorală

Coordonatori
Prof. Gabriela Suciu
Prof. Petriana Rusu

94

95

96

97

98

„Școala mea, gânduri de boboci la centenar”

Marți, 26 februarie 2019, ora 14.00
Locul de desfășurare
Sala 28

Coordonator
Prof. Cerbu Mioara

99

100

101

CROSUL H.C.C.

Miercuri, 27 februarie 2019, ora 11.00
Locul de desfășurare
Șanțurile Cetății

Coordonatori
Catedra de Educație Fizică
Parteneri
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba
Primăria Municipiului Alba Iulia
Poliția Locală Alba
Crucea Roșie Română

102

103

104

Lansarea numărului aniversar al revistei colegiului
„Gând Tineresc”
ȘI

Lansare Site HCC 100

Miercuri, 27 februarie 2019, ora 12.00
Locul de desfășurare
Sala Multimedia a Colegiului

Coordonatori
Prof. Andreea Rotche
Prof. Carmen Palcu
Director adjunct prof. Sorin Schiau

Parteneri
Colectivul Redacțional

105

106

107

108

109

IN MEMORIAM
Slujbă pentru foștii profesori și elevi

Miercuri, 27 februarie 2019, ora 13.00
Locul de desfășurare
Sala Profesorală

Coordonatori
Director prof. Valeriu Cerbu
Director adjunct prof. Sorin Schiau

110

111

SĂ NE GÂNDIM LA EI MEREU
Lansare 100 de lampioane

Miercuri, 27 februarie 2019, ora 18.00
Locul de desfășurare
Curtea Colegiului

Coordonatori
Director prof. Valeriu Cerbu
Director adjunct prof. Sorin Schiau

PARTENER
Autoritatea Aeronautică Civilă Română

112

113

114

115

116

Depunere de coroane

Joi, 28 februarie 2019, orele 10.00, 11.00
Locul de desfășurare
Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan
Dealul Furcilor

Coordonatori
Director prof. Valeriu Cerbu
Director adjunct prof. Sorin Schiau
Prof. Andreea Rotche
Prof. Daniel Barbu
Prof. Daniela Cetean
Prof. Florin Păcurar
Prof. Andrei Pascu

117

118

Spectacol de teatru
„Ani de liceu”

Joi, 28 februarie 2019, ora 14.00
Locul de desfășurare
Sala Profesorală

Coordonatori
Prof. Gabriela Suciu
Prof. Petriana Rusu
Prof. Liviu Lodoabă

Partener
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

119

120

121

122

DEZVELIRE
Bust Director Prof. Eugen Hulea
Placă Directorii Liceului
Galerie Directori
ȘI
Lansare Album
„100 de ani mai târziu, aici”
Vineri, 1 martie 2019, ora 12.30
Locul de desfășurare
Holul Central al Colegiului

Coordonatori
Prof. Rodica Andronescu
Director prof. Valeriu Cerbu
Director adjunct prof. Sorin Schiau

Parteneri
ISJ Alba
Consiliul Local Alba
Primăria Municipiului Alba Iulia
Artistul plastic Romi Adam

123

124

125

126

127

Gala Centenar
„H.C.C. 100”

Sâmbătă, 2 martie 2019, ora 17.00
Locul de desfășurare
BALLROM

Coordonatori
Director prof. Valeriu Cerbu
Director adjunct prof. Sorin Schiau

128

129

130

CURS FESTIV
Absolvenții promoției 100

30 mai 2019

Coordonatori
Director prof. Valeriu Cerbu
Director adjunct prof. Sorin Schiau

Colaborator
Mariana Coroiu

131

132

133

Elevii colegiului din anul centenarului

Clasa a IX-a A
Profil matematică-informatică
Diriginte – prof. Rusu Valentina
BIRĂESC G. DARIA GEORGIANA
BUTYKA I. ANA MARIA
CIOARA C. MIHAI CRISTIAN
CIUTA L.C. RAREŞ
COMAN F. D.CRISTIAN ALEXANDRU
CRISTEA T. PAUL MIHAI
DREGHICI C. G.BOGDAN
FLOREA C.T. DRAGOŞ CLAUDIU
FLOREA N. IOANA ELENA
GHERMAN L. RAUL ADRIAN
HAŢEGAN I. PATRICIA MARIA
IOSA P.F. PETRU CĂTĂLIN
LUCA O.C. SAMUEL
MOLDOVAN F.O. ANDREI ONISIFOR
MOLDOVAN I.N. DELIA MIHAELA
MUREŞAN C.T. TIBERIU NORBERT
MUREȘAN M.V. ANDREEA MARIA
NANDRA V.A. RAREŞ IOAN
NISTOR L.Z. VICTORIA ANTONIA
OȚELEA M. CORINA DORINA
OȚELEA M. IRINA NICOLETA
PASCU C. V.LORENA CLAUDIA
PLUGAR V. MIHAI FLORIN
PREJA H. TUDOR HORAŢIU
STAN M. ARIANA MARIA
STANCIU N.L. MARA
STĂNCULESC A.V. BOGDAN VASILE
TUDORAȘCU R.S. DARIA ANA

134

Clasa a IX-a B
Profil matematică-informatică-intensiv engleză
Diriginte – prof. Cerbu Mioara
BĂRDĂHAN A.M. RAUL ALIN
BICA C. LUCIA GABRIELA
BOGHIŢOI D. IOANA MARIA
BORLA C.M. DENISA MARIA
BOZDOG I. ANA ROXANA
CHITULEA I. FLAVIU EMANUEL
CIRLEA M. MIHAI ALEXANDRU
COJOCARIU M. ALEXANDRA TEODORA
COMŞA A.S. TEODORA MARIA
DOBROTĂ O. DUMITRU CRISTIAN
FIŢ T. TITO RAREŞ
GIURGIU I. TEOFIL COSTIN
HAJ C.C. PAUL IULIAN
LAZEA I. ALEXANDRA
LUP A.D. ANA MARIA
LUPȘAN B. ALEXANDRA
MARINA A. MARIA EMILIANA
MUNCUŞ C. ROXANA MARIA
NEGREA I. MĂDĂLINA MARIA
POP L.V. ALEXANDRA
PRAŢA D. MĂLINA ALEXANDRA
RUSU G. D.CRISTINA
URSA G.D. DARIA MARIA
VASIU N. CRISTINA ELENA
VLAIC M. MIRELA ELENA
ZDRÂNC P.D. ANDREEA
ZDRÂNC P.D. RAREŞ
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Clasa a IX-a C
Profil matematică-informatică-intensiv informatică
Diriginte – prof. Humeniuc Ramona
ANGHEL V. ADRIAN TEODOR
ARION V. ROBERT MIHAI
BALAN B. MARIA
BAN R. OANA NICOLETA
BOGDAN I.S. ALICIA IOANA
BORA I. SEBASTIAN
CREȚ I. MARIA MAGDALENA
CRIŞAN G. EMANUEL
DRĂGAN S.E. KEVIN
GALDĂU I. LAURA IOANA
IRIMIE I. DRAGOŞ
MĂRCUŞ C. PAUL MATIAS
MARIAN I. RĂZVAN IONUŢ
MARTIN P. DACIANA ANDREEA
METERCZ S.F. ALEXANDRU FLORIN
MICLEA N.D. RAUL DANIEL
MOLDOVAN I. ALEXANDRA IOANA
PITU A. ADRIANA ANAMARIA
PRALEA C. DAVID CONSTANTIN
RADU D. DANIEL GABRIEL
RIȘA I. IULIAN
ROȘIU A. ANDREI ȘTEFAN
ROTAR M. MĂLINA
RUSU C.V. BIANCA MARIA
SIMA V.D. ŞTEFANIA
SZTUPI A. ALEXIA ANDREEA
TUNSOIU C.A. VLAD ANDREI
ZAH D. ANDREI

136

Clasa a IX-a D
Profil științe ale naturii
Diriginte – prof. Secară Alina

ALBU C. VLAD
BĂDĂU Y.S. MAYISA GEORGIA
BOITOR C.A. CARINA ROXANA
BORDEU D. IRINA ENATA
BUGNERU N. NIKITA IRENE
BUHĂŢEL A. SERGIU MIHAI
CRISTEA A. DAN ADRIAN
DEHELEAN N. FLAVIA IULIANA
DOCOLIN I.A. MIRUNA MARIA
FLOREA N. NICOLETA MARIA
GLIGOR V. RĂZVAN ANDREI
LUPŞA I.R. IOANA
NEAGU G. ALESIA MARIA
OUŞ V. ANDREEA
PANCU R.G. ŞTEFAN
PANTEA C. PAUL
PETROVAN C. OANA ELENA
POPA C.F. FLORIN ALEXANDRU
POPA S. ADRIAN GEORGE
RADU I. LORENA
RAICA D. MARIA IOANA
ROF O.I. DRAGOŞ IOAN
SIMIAN M.V. MARIA CRISTINA
STOICA S.V. ALEXIA MARIA
ȘTEF V. ALIN VASILE
TALPAŞ C. HELIANA COSTINA
TOADER G. ALEXANDRA MARIA
VASINCA F. ROXANA MARIA

137

Clasa a IX-a E
Profil filologie bilingv-engleză
Diriginte – prof. Gligor Liliana
ORĂDAN A.C. ANDREEA
ALBU N. NICOL MIHAELA
AVRAM M. ADELA MARIA
BARNA I. BIANCA IOANA
BICHEŞI A.C. MIRCEA
BIŞU-PREDAN M.M. ANDRADA IOANA
BLAJ I.R. HORAŢIU
CHIRILĂ C. OLIVIA IOANA
CORPODEAN V.F. RALUCA MARIA
CROITORU F. S. ANA
DECEAN A.C. ANDREEA CARMEN
FENEȘER R. SEBASTIAN VALENTIN
FLEȘERIU D. DARIA
GROZAV N.F. ANDREEA
IORDĂCHESCU G.D. IOANA DARIA
KLAMPFL U. HELMUT ULRICH
LEISTER V. NAOMI
MĂIERUŢIU O. GABRIELA EMILIA
MĂLIN D. MĂLINA TEODORA
MARIŞ I. IOANA MĂDĂLINA
MIHĂILESCU F.G. CRISTIAN DORIN
MUNTEAN M.N. RADU
PETRUT D. TEODORA NAOMI
PÎCLIȘAN I. MARIA ROBERTA
RĂDAC A. DARIUS ALEXANDRU
SABĂU D.V. ANDREI-DANIEL
ŞANDRU C. CRISTINA
SIMESCU A. ANDREEA RODICA
SÎRBU M. BIANCA MARIA
ŞTEAU M. FLAVIUS ŞTEFAN
ŞTEAU M. GEORGE CĂTĂLIN
ANCA V. ROBERT
BECA D. BLANCA
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Clasa a IX-a F
Profil filologie bilingv-franceză
Diriginte – prof. Pletea Ion
BĂDILĂ-POPA P.S. DORU ANDREI
BOCA G.G. ALEXANDRA IOANA
BUTA G. GEORGIANA MARIA
CÂRNAȚ N. RALUCA NICOLETA
CEUŞAN I. MARIUS BOGDAN
COTAE C. TUDOR CRISTIAN
COTOFENCI S. LORENA MARIA
CREVEANU O.P. ANA CAMELIA
CRIŞAN M. PATRICIA
CRIȘAN P. ARIANA PATRISIA
DAN R. IOANA ELENA
DANCI T. GABRIEL EMANUEL
FUGA C.I. ANA MARIA
HULEA M. ALEXANDRA MARIA
MĂRGINEAN C. SEBASTIAN
MARICA V. ROXANA ELENA
MATEFI I. LUCA ȘTEFAN
PANŢA A. DAVID
POPA N.I. VLAD NICOLAE
SCUTARU C.C. CĂTĂLINA CRISTINA
SELAGEA C. NAOMI
STĂNCESCU G.C. BIANCA IOANA
STĂNESCU E. ANCA GEORGIANA
TECŞA I. ALEXIA GEORGIANA
TECŞA V. GIULIA
TOMUŞ N.M. DENISA
VOIC A.D. ALEXANDRA TEODORA
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Clasa a IX-a G
Profil științe sociale
Diriginte – prof. Suciu Gabriela
ARION V.C. RADU
BANDICI D. DAN
CĂSTĂIAN-RUSU A. ANDREEA MARIA
CHIRA I.M. CEZARA VICTORIA
COŞCODAN A.M. MARINA CODRUŢA
COTOR N. DENISA MARIA
DAVID H. TEODORA ŞTEFANIA
DRAGOMIR S. BOGDAN
DRÎMBĂREAN M. LAURA
FONOAGE D. ADRIAN
INDREIU N. NICOLA ANTONIA
IORDACHE M. ANAMARIA-CAMELIA
IOSA D. ROBERT DAN
ISPAS P. PETRONIA GEORGIANA
MAN C. SERGIU IOAN
MAVRITSAKIS N. BASILIKI
MICLEA I.M. OANA DENISA
MIHĂLŢAN D. MIHAELA
MIRON I. PAUL DAVID
MUREŞAN A.I. DIANA MARIANA
MUREŞAN C. DRAGOŞ
NECHIMIŞ S.M. ALEXIA ELENA
NEGREA D. CASIANA
POPA I.M. ADRIAN
POPA N. TUDOR ALEXANDRU
PUŞA I. IOANA DENISA
PUŞCĂU D. ANDREEA IOANA
RAICA V. DENISA MARIA
RUSAN S.S. RALUCA
SIMA N.P. ANDRADA NICOLETA
ŞTEFAN M. IOANA FLORINA
ȘTEFĂNUȚ N. IONUȚ MARCEL
STRATAN B.N. ALEXIA

140

Clasa a X-a A
Profil matematică-informatică
Diriginte – prof. Bora Dorinel
ALBU C.O. MARIA ALICE
ALBU V.A. IOAN
BADEA I. PETRU IOAN
BAKK I.A. CRISTIAN ARPAD
BERA E. CĂTĂLIN EMIL
BUDULĂ V. CRISTIANA-MARIA
CAŢAROS C. CRISTIANA MARIA
CERNEA Ş. ANDREI
CRIŞAN P. CARLOS PIEDRO
CRISTIAN O.I. IRINA IOANA
FLOREA C. ROBERT CRISTIAN
FOTIN A. MARIA TEODORA
LAVU I. IOANA GABRIELA
LAZEA I. ANDREEA-ELENA
LETERNA I.C. ALEXANDRA ELENA
MĂIERUŢIU G. RAUL ALEXANDRU
MARIAN I. IOSIF ANDREI
OARGĂ M. ANDREEA CLAUDIA
OARGĂ N. ALEXANDRU DANIEL
PĂCURAR D.T.BIANCA MARIA
PASCU N. NICOLE ALINA
PAVEL V. DENISA-ANDREEA
POPA G. ANTONIO GEORGE
POPESCU D.M. MIRUNA ANDRADA
ȘCHIOPU Ş. ŞERBAN-MATEI
ŞERBAN N. ALEXANDRU NICOLAE
STATE-DIACONU M. ANDRADA ANA MARIA
URSALEȘ T.N. TRAIAN -ADRIAN
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Clasa a X-a B
Profil matematică-informatică-intensiv engleză
Diriginte – prof. Sandu Cornel
ALMĂŞAN A.G. DARIA-IASMINA
AVRAM T. PAULA CRISTINA
BĂRBĂNŢAN G.C. GEORGIANA NICOLETA
BRETEA I. VLAD IONUŢ
BRICIU C. ROXANA CORINA
CORNEA NS. CRISTIAN NICOLAE
COZMA F. RAREŞ
DĂSCĂLESCU V.M. MIHAI ALEXANDRU VASILE
FLORIA A. IULIA
FURDUI A.R. TUDOR GABRIEL
HĂTIŞI I.M. BOGDAN ANDREI
IACOB E. ILINCA MARIA
JOSAN D. DIANDRA LIANA
KIRALY P.M. NICOLE-ELENA
KIRALY P.M. PAUL-EMANUEL
KISS I. OCTAVIA
MĂRGINEAN C. RĂZVAN CRISTIAN
MOGHIROIU M. BOGDAN NICOLAE
NEGREA M. ANAMARIA
OPRUŢA G. GEORGE
POPESCU D. RAUL CĂTĂLIN
RUS M.D.RAREŞ CĂTĂLIN
STAN C. ANA ANTONIA
SUSA D.V. INANA
ŢOC I. VLAD GABRIEL
TOGAN H. ANA TEODORA
TRUŢA C. DAN ALEXANDRU
URSA G.N. ANDRA-GABRIELA
VOINA D. MARIA
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Clasa a X-a C
Profil matematică-informatică-intensiv informatică
Diriginte – prof. Barbu Ioan Daniel
ANTON S.D. ALEXANDRA IOANA
BESOIU A. ANDREI TUDOR
BOTEAN C.G. ALEXANDRU GEORGE
BUDA E. PAUL MAXIMILIAN
CALOTĂ M. OVIDIU
COSTEA M. IOAN DRAGOŞ
CSERGO A. ROBERT ARPAD
CURTA V. VIRGILIU DARIUS
DUDAŞ A. ALINA MARIA
DUMITRU A.D. ALEXANDRU VASILE
ECŞEU A. DORU COSMIN
GÎRLEA L.I. ALEXANDRU
IRIMIE R. DARIUS VASILE
JUNCAN V. HORAŢIU VASILE
MANTA N. MARIA GABRIELA
MĂRGINEAN D. DAN CRISTIAN
MATEIU A.D. ANDREI BOGDAN
NEGREA I. CRISTIAN
NEMULESCU N. ANDA ŞTEFANIA
NISTOR M.D. DENISA ŞTEFANIA
ORDEAN A. AVRAM MARINEL
PĂŢAN V.I. PAUL ANDREI
PĂTRÎNJAN D.S. ALIN
PODAR I. IOANA MARIA
POPA M. SEBASTIAN
POPA V. VLAD ALEXANDRU
SÂRBU O.V. ALIN
SOLORIO VILLEGAS FARELL
TOADER D. DANIEL
VINȚ F.C. PAUL
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Clasa a X-a D
Profil științe ale naturii
Diriginte – prof. Onac Iulia
AITAI M.F. CRISTIANA MARIA
BĂLŢAT I. A. ALEXANDRA MARIA
BARBU F. IOANA ALEXANDRA
BARBU R.B. MARIA ELENA LARISA
BOIAN V. ANDREEA MARIA
BRĂTIAN V. BIANCA VALENTINA
CIORTEA I. CRISTIAN GABRIEL
CIUFUDEAN E.E. EMANUEL ANDREI
COMŞEA T.S. DELIA
COȘ O.V. ANDREAS VALERIU
CURCĂ R.O. DIANA MARIA
DAN D. ANDREEA MARIA
DEMETER C. I.GEORGIA CRISTINA
DURBACĂ N. SORIN
FAUR S.S. SORINA MARIA
GLIGOR T. ANAMARIA
HADA I. OANA RALUCA
INDREI I. A.DIANA MARIA
IORDACHE M. CRISTINA-MARIA
ITU I. E.TUDOR DINU
IUGA I. HORIA
KAST L. LARISA
LĂPĂDUŞ I.N. BIANCA MARIA
LAZĂR O.G. SERGIU VLAD
MARCU F.G. MIHAI FLORIN
MUNTEAN F.C. DENISA-MARIA
MUNTEAN R. RALUCA DENISA
NISTOR O.D. ANDREEA DIANA
TĂMAȘ M. C.TEODORA
ZINCA F.R. BEATRICE-CARMEN
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Clasa a X-a E
Profil filologie bilingv-engleză
Diriginte – prof. Muntean Aida
BĂDILĂ V. ŞTEFANIA
BANCIU M.N. MIRCEA NICOLAE
BORDEA I.A. RĂZVAN CLAUDIU
BURZO G. NICOLETA GABRIELA
CÂMPEAN V.V. IZA
CĂRPINEAN O. IULIA
CLEPAN D. ROBERT ANDREI
COMȘA N.M. IULIANA MARIA
COSTEA L.N. ALEXANDRU NICOLAS
FĂGĂDAR I. IOSIF DANIEL
GIURA D.H. TUDOR
GIURCA H.F. TEODORA MARIA
GROZA A. RALUCA MARIA
GROZA V. ROBERT VASILE
HAIDUC C.V. BIANCA FLAVIA
HANGAN E. CATALIN CRISTIAN
IOSIF V. CRISTINA MONICA
LITAN D.A. CRISTINA
MARINESCU I. ANDREI
MONOREAN M. RADU
MOŞNEAG V.I. MIHAI ŞTEFAN
PASALIUC-VEREŞ N. DESIREE
POPA A. DARIUS ANDREI
RUS G. RALUCA
RUSTOIU G.T. OCTAVIAN TIBERIUS
SOCOL G. IOANA ALEXANDRA
SPATARO G. ELISABETH
ŢANDEA S.S. GABRIEL SEBASTIAN
ŢIMONEA DN. RĂZVAN NICOLAE
ŢIMPEA P. DARIA MARIA
VLAD T.D. RAREŞ DANIEL
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Clasa a X-a F
Profil filologie bilingv-franceză
Diriginte – prof. Crișan Alina
COMȘA M.O. FLORINA IOANA
HANES M. EDUARDO MIREL
HAŞEGAN P.A. MIHAIL
IUONUŢ C.A. MIHAELA LAVINIA
LĂNCRĂNJAN A. ANDREEA CRINA
MIHĂLŢAN A. FRANCESCO ANDREI
MOGA M.I. ALEXANDRU DANIEL
MUNTEAN L. ANDRA EMANUELA
MUNTEAN N. IULIA NICOLETA
MUNTEAN T.T. RĂZVAN VIOREL
NIŢĂ C. ROBERTA MARIA
PAVEN N. FLORINA NICOLETA
PERŢA I. ANDREIA-SIMONA
PETREA G. LARISA NICOLETA
PITTON R. GIANMARCO
POPA G. IOAN FLORIN
POPA T. TEODORA MAGDALENA
POPESCU B. BAZIL
ROI M.I. ROXANA-IOANA
ROMOŞAN A. ALEXANDRA IOANA
SAVONEA T.E. ANDREEA
SUCIU M.F. DIANA GABRIELA
TODOR I. IOSIF
TRUȚA A.N. ADRIAN RAUL
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Clasa a X-a G
Profil științe sociale
Diriginte – prof. Cetean Daniela
BAKCSI Ș. ŞTEFAN ALEXANDRU
BOCĂNICIU C. CRISTINA DIANA
BUTNARIU M.A. SERGIU
COLNIC C.H. MARIA
CONSTANTINESCU P. VLAD ŞTEFAN
CRĂCIUN I.M. IONELA-LIVIA
CRIŞAN P.M. MARIA-FLORINA
DĂIAN G. GEORGE ADRIAN
DAVID N.EUGENIA-ANA
FULEA I. BIANCA
GLIGOR F. DARIUS FLORIN
HADA A. ANCA CRISTIANA
HĂRĂGUŞ C. GIULIA ALESSANDRA
HAŢEGAN F.I. ROXANA CAMELIA
HRISTEA I.L. ANDREEA
IANCU H. IULIA MARIA
IVAŞCU-BODEA V. DIANA MARIA
MACARIE A. SORANA VIORELA
MAN D. ANDREI DUMITRU
MARC I. ALEXIA MARA
MICLEA A.S. MARIO CĂTĂLIN
MUJDEI I. ANNA MARIA
MURG V.M. ADRIAN ILIE
NICIU D.I. TUDOR ŞERBAN
OLTEAN I. MARTA IOANA
OPREA R.G. ANDA LUISA
PETRARIU V. ADELINA ELENA
ROŞCA I.V. MARIO CHRISTIAN
RUSU A.M. VLAD MIHAI
SZABO M. EDUARD VIKTOR
VOLONCIU D. RĂZVAN DORIN
ZBUTEA V. DARIUS IOAN
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Clasa a XI-a A
Profil matematică-informatică
Diriginte – prof. Pădurean Vasile
ANDREIU O. VICTOR
APOLZAN N.C. ANDREI
BĂDOIU D. DAN ANDREI
BERINDEIE A.T. ALEXANDRU
BOZDOG D. GELU HORIA
CONRADI E. RUXANDRA
COVACIU C.A. ANASTASIA ELENA EKATERINA
DAN I. CLAUDIU
FLEŞERIU L.C. DRAGOŞ FLORIN
FLOREA D. DAVID CRISTIAN
FLOREA D. DELIA CRISTINA
FRUNZĂ D. ANDREI
FULEA I. TUDOR IOAN
GHIUŞAN F. ANDREI FLORIN
IGNAT N.C. IOAN
LITAN V. LAVINIA-DENISA
NELUȘ A.M. ANDRADA
OANCEA S.A. BOGDAN VASILE
PETRUŞEL H.D. GEORGE NICOLAE
POP P. ANDRADA MARIA PATRICIA
POPA D.G. ANDREEA BIANCA
ROMAN G. ANDRADA
SĂLIŞTEAN P.S. DAN VALENTIN
TĂTAR E. GABRIELA DIANA
VINȚAN V. MARIA ALEXANDRA
VIOREL I.D. ALEXANDRU
VLAD I. IRINA
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Clasa a XI-a B
Profil matematică-informatică-intensiv engleză
Diriginte – prof. Zisu Mihaela
ANDRONE P. TUDOR PETRU
BACIU G.C. MARIA SIMINA
BEL N.M. LUANA ANDRADA
BERCOVICI L.C. VLAD ȘTEFAN
BUZGURE C. TUDOR
CORDEA T. LORENA MARIA
CRIŞAN T.H. PAUL TEODOR
DAN C. ALEXANDRU
FER M. EUSEBIU MIRCEA
FLEȘERIU D. ROBERT
GHIŞA N.Ş. ALEXANDRU NICOLAE
GOMBOŞ C. ANDREI
GOŢA I.A. MARIA-BRÎNDUŞA
GRĂDINARIU F.C. RADU CONSTANTIN
GUIA A. VLAD LAURENŢIU
HĂBUC L. LIVIUS
ILEANĂ F. GEORGE
JINGA M.D. TUDOR
MACARIE D. DARIUS DANIEL
MARC C. RAREŞ EUGEN
MARCU S. SIMON CORNELIU
MATEI A. IRINA
MUNTEANU-BARDAN I. RAUL OCTAV
NAGHIU I.O. OANA
ONEŢIU V. DENISA CARMEN
PĂPUREANU G.A. IULIA
POPA F.M. PAULA MARIA
POPIŢA M. DANIELA
RADU AI. DARIA
SCHIAU S. ALESSIO SIMONE
SLEVAŞ-STANCIU D.N. SORANA MARIA
STÂNEA G. GEORGIANA GRAȚIELA
VLAD M. MIRCEA DRAGOŞ
VOIC A. ANDREI FLORIN
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Clasa a XI-a C
Profil matematică-informatică-intensiv informatică
Diriginte – prof. Cîmpean Viorel
BÎCU S. DIANA ROXANA
CĂRPINIŞAN V. ANDREI ŞTEFAN
CIOCAN N. RAUL MIHAI
CIORGOVEAN I. IUSTIN
COSTEA M. CODRUŢA ALEXANDRA
CRIŞAN H. RAREŞ CRISTIAN
CSORTAN M. NICOLETA
DAVID D. BOGDAN ADRIAN
DOMŞA L. EMANUEL
DUMITRAŞ V. IOANA FLORINA
FĂGĂDAR G.C. IOANA ALEXANDRA
HADA I. IOAN ANDREI
JURCA C. ALEXANDRA ELIZA
MARINA V.L. OCTAVIAN
METEA V. TEODORA
NEAMŢU L.G. CLAUDIU
NOVAC D. GEORGE ALEXANDRU
PANŢIR C. DIANA ELENA
PRAŢA E. ANTONIU EMANUEL
RĂBULEA V. ALIN VALENTIN
SASU GH. GEORGE GABRIEL
SERAFINO C.D. MARIA ANTONELLA
VĂDEAN M. OCTAVIAN
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Clasa a XI-a D
Profil științe ale naturii
Diriginte – prof. Milea Anna
BELEIU M. ANTONIA DIANA
CHINDRIȘ I. ROXANA MARIA
CIORAN I. PAULA MARIA
CLAMBA A. CIPRIAN BENIAMIN
CONDOR D. MARIA
COSTANDIN V. OANA ALINA
FENEŞER I. IOANA CARLA
FILIMON P. ROBERT ALEXANDRU
FILIPAŞ I. CARINA DENISA MARIA
GĂLDĂU H.I. LARISA IOANA
GHIUŞAN G.G. NORINA GABRIELA ADRIA
GROZA D. DANIELA
HAŢEGAN N.A. TEODORA NICOLETA
HAŢEGAN N.I. SORANA IOANA MARIA
MĂRGINEAN-JUMATE G. TUDOR FLORIN
NEAGOIE V. MARIA EMILIA
OANCEA S.C. ANDRADA MARIA
OARGA P. ISABEL ALEXANDRA
OLTEAN D. BIANCA DENISA
OLTEAN F.N. TEODORA NICOLETA
OLTEAN S.R. ANAMARIA SANDA
OLTEANU I. NATALIA BEATRICE
ORĂSAN M. MIRUNA
PICOŞ M. ALEXANDRA CARMEN
POPA D.C. TUDOR GEORGE
ROMAN C.A. ANDA ŞTEFANIA
SIMON M. EMILIA MARIA
SOCOL N. DRAGOŞ
STOICA H.F. LAVINIA MARIA
ŞUŞMAN V.C. VASILE PAUL
VÎLCU V. ANDREI
VLASA E.C. ANDREI EUGEN
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Clasa a XI-a E
Profil filologie bilingv-engleză
Diriginte – prof. Goția Ioana
BALINT C. ANDRADA CRISTINA
BÎSCĂ I. IOANA MARIA
BLĂJAN C.G. TALISSA MARIA
BULAT A. ANDREEA
CHINCIŞAN A. ANDA MARIA
COSTEA O.N. DENISA MARIA
CRĂCIUN-BOGDAN C. CORALIA ELENA
CRISTEA D. LOUISE NICOLE
DAVID R.T. BOGDAN CONSTANTIN
DURA I.A. EDUARD ANTONIU
FILIMON V. LARISA MARIA
GHEGAMIAN A. ARMINE GIANA
HERMAN S.A. RALUCA ADRIANA
JARAVETE C. PAULA MARIA
JIBETEAN G. ANDREEA
KAST J. SEBASTIAN
KAST J. VANESSA
MERMEZAN M. ADRIAN MIHAI
MIHALCEA V. VICTORIO ROBERTO
MOLDOVAN AL. DENISA ALINA
NANA T. DENISA MARIA
OPREA R. EMANUEL AURELIAN
RAȚ V.M. IOANA MARIA
ROMCEA L. CLAUDIU
SZEKELY P.T. TEREZA CĂTĂLINA
ȚIPȚER N. C.VLAD ANDREI
TOADER M. MELISA GABRIELA
ȚOCA A. ALEXIA MARIA
TRIF I. LUMINIȚA
UNGUREAN A. ADINA ELENA
UNGUREANU A. A.BEATRICE ELENA
URIEŞ M. BIANCA ANDREEA
VODĂ A. S. IOANA
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Clasa a XI-a F
Profil filologie bilingv-franceză
Diriginte – prof. Bădău Georgeta
BARNA P. MARIA DANIELA
BELDEAN I. ANDREEA MARIA
BOCA I. IONELA MARIA
BRAD E. IULIA MARIA
CÂRNAȚ I. IRINA MARIA
CIOLAN TOMUŞ I. ELISABETA
COMȘA O.R. ARIANA DENISA
CRISTEA S. ECATERINA
CZAKO C. DENIS CHRISTOPHER
DAD L. LARISA
DAN N. ANDRADA MARIA
GLIGOR D.C. RALUCA IOANA
HAŢEGAN G. TEODORA ALINA
IFTIMEASA D. DORA-RODICA
LAZAR M. MARIA DENISA
LAZĂR V. ALESSANDRA
MAGDA I. DENISA IOANA
MĂRGINEAN C. OANA
PASCU N. CRISTIAN NICOLAE EMANOIL
SĂBĂU D. CECILIA DANIELA
SÎNGEREAN V. ADRIAN CĂTĂLIN
STANCIU F. ANA MARIA
STRÎMTU A. IOANA ALEXANDRA
TODORESCU T. ANDREEA CĂTĂLINA
TOMUŞ N.M. CLAUDIA
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Clasa a XI-a G
Profil științe sociale
Diriginte – prof. Busuioc Carmen
BUHĂŢEL A. SEBASTIAN ADRIAN
ABRUDEAN I. CARMEN MARIA
BĂLŞAN V. ANDREI VASILE
BĂRA P. BIANCA ELENA
BÂRDEA I. ANDREI
BOMPA M. DIANA MIHAELA MARIA
BORŞAN T. DAVID ANDREI
BRAIC OLTEAN N. ELIS
BUTNARIU M.A. DARIUS
CHIOREAN R. RAREŞ ADRIAN
CIRLEA I.N. DARIA
COJAN C. TUDOR NICOLAE
DRÂMBĂREAN N.C. NICOLAE FLORIN
FEKETE S. ANTONY ROLAND
FUGA C.I. ŞTEFAN ANDREI
GHIŞA N.Ş. ŞTEFANIA MARIA
GHIURA A.A. ANDREEA MARIA
HIRIŞCĂU H. COSMIN ANDREI
HULPE M.C. DANIEL CĂTĂLIN
IANCU D. DORIANA
JURCA N.V. IULIA MARIA
LIŞCA C. BOGDAN CRISTIAN
LUPŞAN N. ROMINA ANGELA
MARINESCU C.D. ANAMARIA
MUNTEAN I. LUIZA ALEXIA
OLTEANU A.M. IRINA
PINTEA N.V. MĂLINA MARIA
POPA I. RALUCA IOANA
PUIU A. ROBERT ALEXANDRU
SÎRBU M. ANDRADA MARIA
ŞOAITA CURETEAN I.C. ANDREEA MARIA
TODESCU-ŞTEFĂNUŢ G. AMALIA
VÂNT I. IULIA CORINA
VINȚAN A.V. ANDREI EDUARD
VLAD P.N. ANDRADA DARIANA
ZOLTAN T.C. TIBERIUS COSMIN
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Clasa a XII-a A
Profil matematică-informatică
Diriginte – prof. Palcu Carmen
AIONESĂ C. ANDREEA CĂTĂLINA
ANGHELESCU A. CRISTIAN RAUL
BĂDĂU N. ELENA-NICOLETA
BARB I. ROXANA LARISA
BĂRBAT A.T. HORIA ALEXANDRU
BARBU C. ANDREEA MARIA
BARTHA A. CARMEN RALUCA
CORPODEAN A.S. DARIUS CĂTĂLIN
DAVID N. MIHAELA SORINA
DEHELEAN N. RAREŞ CĂTĂLIN
DOBRA T. BEATRICE ANDRADA
DREGHICIU G. ANDRADA MARIA
FLOREA F.M. DENISA-MARIA
HERMAN V. EMANUELA CRISTIANA
IGNAT N.C. MARIA
JOSAN I.A. ADRIAN IOAN
LARIVANOV R. RAUL
MĂRGINEAN N. DARIUS NICOLAE
MARTIN T. MARIA DENISA
MEDREA M.D. TUDOR
OLTEAN G. AIDA
ORZA G. ANDREEA AURELIA
PANITI P. EVA
PERȚA I. ANDREEA IULIA
SIMINA N. DANIEL
ŞOFRAC I. ROBERT IONATAN
STÎNGACIU I. ANDRA IOANA
STOICA GH. ȘTEFANA AUGUSTA
TOADER N. ANDREEA ALEXANDRA
TODOR F. DALIA SORANA
VAIDA V. RAREȘ VALERIAN
VARADI A. ANDREEA
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Clasa a XII-a B
Profil matematică-informatică-intensiv engleză
Diriginte – prof. Sicoe Pamfil
ARGEŞAN F. ANDREEA CRISTINA
BÎRLUŢIU V. CLAUDIU ANDREI
BOZDOG D. RALUCA DELIA
CIOBU M. IOANA MARIA
CORLACI G. ROBERT CLAUDIU
COZUC F. PAULA ELIZA
DAHER G. NICOLAS GEORGE
FÂCIU M.F. MIRCEA ALEXANDRU
FAZACAS G. DENISA GEORGIANA
GHERASIN A. ADRIENNE
GHERMAN V. RĂZVAN CRISTIAN
HĂBUC L. RALUCA-IOANA
ISPAS O. ADELINA
LAZEA N. DRAGOŞ BOGDAN
LETERNA P. ALEX VALENTIN
LUPŞAN A. HORAŢIU ALEXANDRU
MARIAN I. ELENA ANDREEA
MERMEZAN M. MIHAI MARIUS
MIHEŢ I. MARIA
MIREA I. MARIA
MORUŞCA S. DARIA
OARGA I.D. ADRIANA MARIA
ROMCEA M. BOGDAN MIHAI
SCHEAU I. ANDREI NICOLAE
SCHIAU D. DORIANA ALEXANDRA
TOADER I. IOAN TUDOR
URSALEŞ I. IOANA MARIA
ZAH D. ELENA
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Clasa a XII-a C
Profil matematică-informatică-intensiv informatică
Diriginte – prof. Mureșan Laura
ANGHEL N. CRISTIAN
BOLDEA M. CARINA BIANCA
CÂRNAŢ M. VLAD
COMȘA S. MARIA DENISA
DRAGOȘ N. ADRIAN NICOLAE
FUIA C.A. MIHAI DRAGOȘ
GAVRILĂ G. RAREŞ GHEORGHE
GHEMEŞ S. SILVANA-ANDREEA
HAȚEGAN C. ROBERT COSMIN
KLAMPFL U. JACQUELINE ISABELL
MISIOS L. IOANNIS SIMION
MUNTEAN O. IOANA MARINA
ONEȚIU G. GEORGE
OPRIŢA I. CĂTĂLIN IONUŢ
PENCIU D. VICTOR
POLHAC V. RĂZVAN CĂTĂLIN
POP A. LARISA IOANA
POTOPEA P. IOAN ANDREI
ROMCEA N.M. ANDREEA NICOLETA
RUSAN C. IOANA MĂDĂLINA
SAVU M. MIHAELA GABRIELA
SIMA I. GEORGIANA MIHAELA
ȘTEFAN E.V. ANDREI
SUCIU M.F. ALIN FLORIN
TRIF V. ADRIAN
ŢÎRLEA D. MARIA CRISTINA
UNGUREANU V. MIHAI-LAURENŢIU
VOINA C. MARIA DENISA
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Clasa a XII-a D
Profil științe ale naturii
Diriginte – prof. Băruță Rodica
BARA D. RALUCA ANDREEA
BEC R. ANDREEA
BOROGHINĂ I. IOAN OCTAVIAN
CETINĂ N. DIANA MARIA
CHIRA V. CRISTIAN
CIFFO M. ROBERTA
CIUBEAN I. RĂZVAN
CLOPOŢEL M. RALUCA
COLCER A. ADRIANA ROBERTA
COROIAN M. MĂDĂLINA GABRIELA
COVACIU C. ANCA MIHAELA
COVACIU C. IRINA GABRIELA
DĂIAN N. CRISTINA NICOLETA
DAVID V. SORINA COSMINA
DRAŞOVEAN N. ARIANA
FĂRCAȘIU F. IONUȚ BOGDAN
LEAŞ T. TUDOR NICOLIN
LEBA N. GABRIEL IOAN
MAN M. VIOLETA MARIA
MIHACEA V. MARIA GEORGIA
MOGA D.L. VLAD
MOICEANU C. ALEXANDRU NICOLAE
MOLDOVAN O. AMALIA SARA
MOLDOVAN T.D. ANDREEA
NANDREA N. IOANA
NIŢĂ C. LARISA CRISTIANA
ORDEAN D.O. SARA
PASCU C. ANDRADA IULIA
POPA I.D. OANA MARIA
PUŞCAŞ H. MARA
RÂNGHET T. DENISA MARIA
SICOE F. ISABELA CARINA
ŞERBU L.N. NICOLETA ROBERTA
TAT I. MĂDĂLINA IOANA
TRUŢA C. ANDREEA MARIA
ŢÎRLEA I. IOANA MAGDALENA
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Clasa a XII-a E
Profil filologie bilingv-engleză
Diriginte – prof. Ispas Dorinel
ATANASIU C. DORA LAURA
AVRAM G. DARIA GEORGIANA
BACIU F. TUDOR
BĂLAŞ Ş. ŞTEFANIA GEORGIANA
BODEA I. OVIDIU IOAN
BOGDAN GH. MĂLINA ANAMARIA
BROSCĂŢAN I. ANTONIA MARISA
BUCIUMAN F. CLAUDIU FLORIN
BUTUZA N. FLAVIA NIRVANA
CIUR A. VLAD IOAN
CUGEREAN D. ADELA NICOLETA
DANCIU I.M. IOANA ROXANA
DEAC D.L. ANA DENISA
DONEA A.G. DAVID
FLOREA I. ANTONIA MARIA
GALEA I. IOANA ROXANA
GOȚA I. ANA MARIA
IRIMESCU T. TEODORA IAMINA
MAGDA V.M. ALEXANDRA IOANA
MĂRGINEAN A. ROBERTO-EDUARD
MĂRGINEAN D. MIRUNA DANIELA
MIHALCA D.I. ANDREI DANIEL
NOVAK L. EDIT ORSOLYA
PAUL V. PETRE
POTOR C. OANA CRISTINA
PREDA I.F. ȘTEFANIA ARIANA
RODEGHIERO ISABELLA GIULIA
RUS D. EMANUELA DENISA
STAN V. ADRIAN
SZANTO I.E. ERIC THOMAS ISTVAN
TODORESCU P. ANDREEA-MĂDĂLINA
ZVARIC N. TUDOR MIHAI
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Clasa a XII-a F
Profil filologie bilingv-franceză
Diriginte – prof. Andronescu Rodica
AFTENIE V.D. DENISA LORETA
BLĂNARU O. ANDREEA GEORGIANA
BOBAR D.A. ALEXANDRA MĂLINA
BOBAR D.A. ROXANA MARIA
BRUZAN S.A. DARIUS CASIAN
CÂMPEAN GH.M. ALEXANDRA FLORINELA
CIUBEAN I. BIANCA
CORMOȘ A.S. ROBERT ADRIAN
CREŢIU F. FLORIN EMIL
DĂRĂMUȘ D.I. ANDREEA DANIELA
DRĂGHIŢĂ Z.I. ZEVEDEI ROMULUS
FODORAN I. RAUL
HADA C. ESTERA
IONAȘ N.S. MARIA SORANA
MARCU-POPESCU D GH. . DANIEL
MERTAN D.L. PAUL LAURENȚIU
NEGREA A. ADRIAN MARIAN
NISTOR D.G. SERGIU ANDREI
NISTOR L.V. LOREDANA ROXANA
OLTEAN D.T. OANA DIANA
PĂTRUŢ S. SONIA MARIA
PETRAȘCU I.A. IOANA ANDRA
SIBISEAN M.C. ALESSIA LAURA
SÎRBU-NICA C.R. C. PATRICIA
STANCIU M. MARIA-MONICA
VLAD A. ADELINA
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Clasa a XII-a G
Profil științe sociale
Diriginte – prof. Secară Gabriela
ARION I. IOANA ALEXANDRA
BESOI L. LAURA MARIA
BUDULĂ D. IULIA LORENA
CONTOR R. COSMIN ADRIAN
COROIU E. ANAMARIA MĂDĂLINA
CRĂCIUN I. ALEXANDRA IOANA
CUPTOR ILIE I. LARISA
DANCIU V. ALIN-GABRIEL
DAVID D. DANIELA
ISPAS M. OANA IULIA
IVAŞCU BODEA V. ADINA
IVAȘCU D. DENISA IOANA
MACARIE S.S. OANA ANDREEA
MATEIU G. DAIANA
MIHU I. VICENŢIU NICOLAS
MOLDOVAN A. NAOMI MARIA
MORAR L.M. MIRIAM
PAŞCA G. DENISA MONICA
PERŢA I. IOANA BIANCA
PETECUŢĂ-LAZĂR M. TEODORA MARIA
PETRIC M.A. ANDRADA DENISA
RÂȘTEIU D.GH. FLORIN GHEORGHE
RUS Z. ELIDA BIANCA
SĂRĂCUŢ G. RUBEN DANIEL
SAVU D. ALEXANDRU DANIEL
SIMA M. MARIA ANDREEA
STAN C.T. MĂDĂLINA ALEXANDRA
TODEA M. CRISTINA
VOLONCIU D. DIANA SIMONA
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Personalul didactic al colegiului
din anul centenarului
Cerbu Valeriu Nicolae - director
Schiau Sorin Dumitru - director adjunct
Andronescu Elvira Rodica - prof. limba franceză
Bădău Georgeta - prof. limba franceză
Bălan Anca - prof. religie
Barbu Ioan Daniel - prof. istorie
Băruță Rodica - prof. chimie
Bora Marin Dorinel - prof. matematică
Busuioc Carmen Manuela Monica - prof. limba română
Cerbu Ioana Mioara Georgeta - prof. limba română
Cetean Daniela Valeria - prof. istorie
Cîmpean Victor Viorel - prof. matematică
Cordea Liviu - prof. științe socio-umane
Crișan Alina Voichița - prof. limba franceză
Gligor Liliana Marinela - prof. limba engleză
Goția Ioana Maria - prof. limba engleză
Hauptcorn Dan - prof. educație artistică
Humeniuc Ramona - prof. fizică
Ignat Eugenia Floare - prof. psihologie
Ispas Dorinel - prof. educație fizică
Jude Laurențiu - prof. chimie
Lodoabă Gheorghe Liviu - prof. limba română și limba latină
Marincaș Marinela Adriana - prof. limba română și limba franceză
Mihinda Mihaela - prof. geografie
Milea Anna Gabriela - prof. biologie
Moldovan Claudia - prof. limba română
Moldovan Dumitru - prof. științe socio-umane
Morar Adelina Ileana - prof. consilier asistență psihopedagogică
Muntean Aida Maria - prof. limba engleză
Mureșan Luminița Codruța - prof. informatică
Mureșan Laura Elena - prof. informatică
Negucioiu Constantin - prof. fizică
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Onac Iulia Gabriela - prof. limba engleză
Oroș Ligia Elena - prof. fizică
Palcu Carmen Maria - prof. informatică
Pascu Andrei - prof. matematică
Pașca Adriana - prof. biologie
Păcurar Florin Daniel - prof. educație muzicală
Pădurean Vasile - prof. educație fizică
Pleșa Delia Maria - prof. limba română
Pletea Ion - prof. geografie
Rotche Andreea - prof. istorie
Rusu Petriana Sorina - prof. limba germană
Rusu Sofica - prof. limba franceză
Rusu Valentina Ionela - prof. matematică
Sandu Cornel Stelian - prof. matematică
Secară Alina Maria - prof. limba română
Secară Gabriela - prof. științe socio-umane
Sicoe Pamfil - prof. fizică
Stanca Ioan - prof. informatică
Suciu Gabriela Elena - prof. limba engleză
Todorescu Petru Alin - prof. religie
Todoran-Fer Monica Nicoleta - prof. geografie
Vizitiu Aniela - prof. fizică și chimie
Zaharie Mirela - prof. biologie
Zisu Mihaela Maria- prof. limba engleză
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Personalul didactic auxiliar și nedidactic
al colegiului din anul centenarului
Bărdăhan Ioana - contabil-șef
Bîrz Lucreția – bibliotecar
Boncuț Dorel Gheorghe – paznic
Coroiu Mariana Sanda - analist programator
Dăian Aurel Daniel – paznic
Dăneț Gigi - administrator patrimoniu
Florea Ioan – paznic
Fodor Lăcrămioara Loredana – îngrijitor
Iordache Paula – medic
Jinariu Simona Cristina - îngrijitor
Matieș Ana – îngrijitor
Miheșan Dumitru – muncitor
Mirică Săndel – muncitor
Nistor Erika-Lavinia – secretar
Oltean Dana – asistent medical
Pasc Floarea – îngrijitor
Priporean Carmen Nicoleta – îngrijitor
Rădulescu Iulia Cristina - secretar-șef
Rus Mihaela - îngrijitor
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Fotografie de grup realizată în fața colegiului:
personal didactic și nedidactic, 10 septembrie 2018
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Colegiul „H.C.C.” la Centenar
în Ochii Presei
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Deschiderea anului școlar 2018-2019

Jilinschi, Emanuel. Președintele Klaus Johannis va deschide anul școlar la Alba
Iulia. In: Realitatea de Alba (6 septembrie 2018)
https://realitateadealba.net/presedintele-klaus-johannis-va-deschide-anul-scolar-la-alba-iulia/

Președintele Klaus Johannis va fi prezent luni dimineață la Alba Iulia, la deschidere anului
școlar 2018 – 2019. Deschiderea va avea loc la orele 10.00, la Colegiul Național Horea, Cloșca și
Crișan, cel mai vechi liceu din Alba Iulia.
Ideea înfiinţării liceului Horea, Cloșca și Crișan la Alba Iulia, se pare că a prins contur după
conferinţa profesorilor români din 2 decembrie 1918 şi s-a consolidat după 3 ianuarie 1919 când
Consiliul Dirigent a hotărât preluarea şcolilor, cu întregul lor inventar, prin delegaţii desemnaţi de
către prefecţii judeţelor.
Ziua în care s-a făcut deschiderea oficială a cursurilor liceului care avea să primească numele
simbolic de „Mihai Viteazul” este considerată luni, 3 februarie 1919, când s-a făcut deschiderea
oficială a cursurilor, printr-un serviciu divin oficiat la cele două biserici protopopeşti din oraş
(ortodoxă şi greco-catolică) în prezenţa elevilor, profesorilor, oficialităţilor şi părinţilor.
În aceeaşi zi s-au instalat în funcţie şi primele cadrele didactice. Liceul de Stat „Mihai
Viteazul” era de băieţi. Fetele erau primite numai ca particulare. Iniţial, liceul a funcţionat cu patru
clase (127 elevi ordinari şi 45 particulari dintre care 37 fete) în localul fostei Şcoli Civile de Stat
Maghiare.
În anul şcolar următor 1919/1920 s-au pus bazele bibliotecilor pentru profesori şi, separat
pentru elevi şi se editează primul anuar al liceului.
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La 25 iunie 1922 liceul este vizitat de ministrul învăţământului, Constantin Anghelescu, care,
impresionat de ordinea şi disciplina din sălile de clasă dar şi de condiţiile improprii de lucru din
localul şcolii, a promis suma de un milion de lei pentru începerea construcţiei unui nou local.
Mai apoi, Parlamentul României votează, în acest scop, suma de 25 milioane lei, astfel că
lucrările la noul local (clădirea actuală) încep în aprilie 1923 pe terenul în suprafaţă de şapte iugăre
şi 1032 stânjeni pătraţi (200/200 m) donaţi de către proprietarii Cirlea Ioan şi fiul.
Deşi lucrările la noul local debutează în 1923 finalizarea construcţiei s-a realizat abia în 1940,
astfel că începând cu anul şcolar 1940/1941 la 7 noiembrie debutează cursurile în actuala clădire.
Situaţia politică şi socială se agravează în următorii ani, influenţând negativ procesul de
învăţământ. În anul şcolar 1944/1945, judeţul devine teatru de război iar liceul este evacuat, el fiind
transformat în spital militar sovietic.
Din anul şcolar 1945/1946 liceul îşi reia cursurile în clădirea proprie. Începând cu acelaşi an
şcolar apar primele măsuri de reorganizare a procesului de învăţământ, în funcţie de noua politică a
guvernului doctor Petru Groza.
În următorii ani are loc curăţirea aparatului didactic de elementele „necorespunzătoare”,
politizarea procesului de învăţământ, cenzurarea publicaţiilor liceului, apoi suspendarea lor,
introducerea obligativităţii studierii limbii ruse, eliminarea din Planurile de învăţământ a limbii
franceze, engleze, italiene.
În anul şcolar 1956/1957 liceului i se schimbă denumirea în Şcoala Medie Mixtă nr. 2 iar la 1
septembrie 1960 se uneşte cu Şcoala Medie „Horea Cloşca şi Crişan” (fostul liceu de fete).
Astfel că se va renunţa la denumirea de Şcoală Medie şi se va reveni la cea de liceu – Liceul
„Horea Cloşca şi Crişan”.
Din anul şcolar 1977/1978 titulatura şcolii se schimbă devenind Liceul de matematică- fizică
„Horea Cloşca şi Crişan” iar la data de 28 februarie 1999 liceului i se atribuie denumirea
de Colegiul Naţional „Horea Cloşca şi Crişan”.
Cu toate schimbările şi transformările din domeniul politic, social, economic, educativ , o
constantă se poate urmări în evoluţia de 92 ani ai şcolii şi anume că încă de la înfiinţare liceul s-a
impus în peisajul alba-iulian ca un principal focar de cultură şi civilizaţie, el fiind pentru toate cele
91 de promoţii un loc care le-a oferit şansa cunoaşterii şi consolidării de concepte precum
libertatea, toleranţa, corectitudinea, adevărul, unde au învăţat să treacă de la tradiţie la inovaţie , să
aibă libertatea de a alege, de a nu copia, de a nu mima.
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Președintele Klaus Iohannis va participa la deschiderea anului școlar la
Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. In: Ziarul
Unirea, varianta online (6 septembrie 2018)
https://ziarulunirea.ro/presedintele-klaus-iohannis-va-participa-la-deschiderea-anului-scolar-la-colegiulnational-horea-closca-si-crisan-din-alba-iulia-489120/

Șeful statului, Klaus Iohannis, va participa, luni, la ceremonia de deschidere a
Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia.
Decizia președintelui de a veni la Alba Iulia, la deschiderea anului școlar, a fost luată, cel mai
probabil, în contextul anului Centenar.
Festivitatea va începe la ora 11.00.
Colegiul Național ”HCC” din Alba Iulia este o instituție de învățământ cu tradiție în județul
Alba, care s-a remarcat, în mai multe rânduri, prin rezultatele bune
obținute de elevi la olimpiadele naționale, dar și prin medii mari la examenul de Bacalaureat.
De asemenea, la ”HCC” este cea mai mare concurență, la admitere, între liceele civile din
Alba.
Ultima vizită a președintelui Iohannis în județul Alba a fost la Blaj, în 12 mai, pe Câmpia
Libertății și la Palatul Cultural. Șeful statului a participat și la o dezbatere la Colegiul ”I.M. Clain”
din Blaj.
De asemenea, Iohannis a mai venit în Alba, la deschiderea Theodora Golf Club, dar și de 1
decembrie, în 2015.
Anul scolar 2018-2019 incepe mai devreme decat de obicei. Prima zi de scoala va fi pe 10
septembrie si nu pe 15 septembrie, asa cum eram obisnuiti. Vacanta de iarna va incepe cu 3 zile
inainte de Craciun, iar vacanta de vara din 2019 va debuta pe 14 iunie.

169

Iohannis, aşteptat la deschiderea anului şcolar la un liceu din Alba Iulia
înfiinţat în urmă cu un secol. In: Agerpres.ro (7 septembrie 2018)
https://www.agerpres.ro/politica/2018/09/07/iohannis-asteptat-la-deschiderea-anului-scolar-la-un-liceu-dinalba-iulia-infiintat-in-urma-cu-un-secol--172292

Preşedintele Klaus Iohannis este aşteptat luni, la ora 11,00, la deschiderea anului de
învăţământ 2018-2019 la Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan" din Alba Iulia, unitate de
învăţământ înfiinţată în urmă cu un secol, imediat după Marea Unire, a informat administraţia
publică locală.
Ideea înfiinţării acestui liceu a prins contur după conferinţa profesorilor români din 2
decembrie 1918 şi s-a consolidat după 3 ianuarie 1919, când Consiliul Dirigent a hotărât preluarea
şcolilor, cu întregul lor inventar, prin delegaţii desemnaţi de către prefecţii judeţelor, se
menţionează în istoricul colegiului, postat pe site-ul unităţii şcolare.
Deschiderea oficială a cursurilor a avut loc la 3 februarie 1919, şcoala primind
denumirea simbolică de Liceul de Stat "Mihai Viteazul".
Liceul, care era unul de băieţi, a funcţionat iniţial în localul fostei Şcoli Civile de Stat
Maghiare. După ce Parlamentul României a votat alocarea sumei de 25 milioane de lei pentru
ridicarea unui nou edificiu, pe un teren donat de către o familie din Alba Iulia, lucrările au debutat
în aprilie 1923, însă finalizarea construcţiei s-a realizat abia în 1940.
Din 1960, liceul a primit denumirea de "Horea, Cloşca şi Crişan", iar din 1999, i s-a atribuit
denumirea de Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan". Acesta este considerat o unitate etalon a
învăţământului din Alba. AGERPRES/ (AS - autor : Marinela Brumar, editor:Diana Dumitru, editor
online: Alexandru Cojocaru)
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Băltărețu, Cătălina. Klaus Iohannis, la deschiderea anului școlar la
Alba Iulia. In: Ziarulconstanta.ro. (7 septembrie 2018)
https://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/klaus-iohannis-la-deschiderea-anului-scolar-in-alba-iulia669872.html
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Klaus Iohannis participă, la Alba Iulia, la festivitatea de deschidere a
anului școlar preuniversitar 2018-2019. In: ProAlba (8 septembrie 2018)
http://proalba.ro/klaus-iohannis-participa-la-alba-iulia-la-festivitatea-de-deschidere-anului-scolarpreuniversitar-2018-2019

Președintele României, Klaus Iohannis, va participa, luni, 10 septembrie, la festivitatea de
deschidere a anului școlar preuniversitar 2018-2019 la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”
din Alba Iulia. Informația a fost transmisă, oficial, pe site-ul Președinției.

172

VIDEO: Președintele Iohannis la Alba Iulia. A participat la deschiderea
noului an școlar, la Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan. In: Alba24.ro
(10 septembrie 2018)
https://alba24.ro/presedintele-iohannis-va-participa-la-deschiderea-noului-an-scolar-la-colegiul-nationalhorea-closca-si-crisan-din-alba-iulia-673087.html

Președintele Klaus Iohannis a participat luni, 10 septembrie, la festivitatea de
deschidere a anului școlar preuniversitar 2018-2019 de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și
Crișan” din Alba Iulia.
Noul an școlar din anul Centenarului începe cu fast la Alba Iulia. Luni, 10 septembrie,
începând cu ora 11.00, președintele Klaus Iohannis a fost prezent la Colegiul Național „Horea
Cloșca și Crișan”, un liceu care anul viitor va împlini 100 de ani de activitate.
La festivitate au fost prezenţi şi primarul Mircea Hava, preşedintele Consiliului Judeţean
Alba, Ion Dumitrel, viceprimarii Gabriel Pleşa şi Paul Voicu, inspectorul şcolar general Marcela
Dărămuş, ÎPS Irineu, alături de directorul colegiului, Valer Cerbu.
Preşedintele Klaus Iohannis a susţinut un discurs în faţa elevilor, profesorilor şi părinţilor.
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Discursul preşedintelui Klaus Iohannis la Alba Iulia:
Deschiderea anului şcolar este întotdeauna plină de emoţie, dar astăzi, aici, parcă trăim şi
mai intens acest moment. Înţeleg că avem alături de comunitatea şcolară a Colegiului Naţional
„Horea, Cloşca şi Crişan” şi pe doamna directoare a Colegiului Tehnic “Apulum”, împreună cu
un grup de elevi ai acestuia. Mă bucur că sunteţi toţi uniţi la acest început de an şcolar cu mare
încărcătură simbolică.
În anul aniversar al Centenarului la Alba Iulia, loc-simbol al Marii Uniri de la 1918, nici nu
se putea găsi un prilej mai potrivit de a marca împreună o nouă etapă din viaţa tinerilor noştri.
Aici, unde în urmă cu 100 de ani a luat naştere o nouă Românie, noi încurajăm noile generaţii pe
drumul educaţiei, singurul care poate asigura un viitor prosper ţării noastre.
Mă bucur, aşadar, să fiu astăzi alături de elevii şi profesorii Colegiului Naţional „Horea,
Cloşca şi Crişan”, o instituţie în care învăţământul românesc a început încă din februarie 1919, la
doar două luni după proclamarea Unirii, ca dovadă a importanţei acordate educaţiei. Colegiul şi-a
menţinut de-a lungul timpului prestanţa şi continuă să reprezinte şi astăzi un reper de excelenţă.
Vă propun ca, pentru o clipă, să ne imaginăm cum arăta în urmă cu un secol România, când
realităţile politice se schimbau radical, peste noapte. Trebuiau organizate rapid administraţia,
aprovizionarea, comerţul, transporturile, siguranţa publică şi colectarea impozitelor. Cu toate
acestea, autorităţile nou-formate au făcut din educaţia publică în limba română o prioritate, pentru
că guvernanţii acelor vremuri înţelegeau ceea ce ar trebui să conştientizăm cu toţii: faptul că
educaţia reprezintă temelia unei naţiuni puternice, moderne şi unite.
În 2007, a avut loc un altfel de unire, o revenire în sânul familiei europene, moment extrem de
important din punct de vedere economic, politic şi social. România a devenit parte a unei Europe
fără frontiere, a unei comunităţi de state cu economii puternice şi instituţii funcţionale şi eficiente.
Dacă după Marea Unire autorităţile şi oamenii de cultură s-au mobilizat pentru a organiza
un sistem educaţional adecvat noii ţări, ultimii ani nu au beneficiat de acelaşi nivel de consens sau
de efort.
Reformele au stat mai degrabă sub deviza „un pas înainte şi doi înapoi”. Acest lucru este
total neproductiv, având în vedere că schimbările demografice, tehnologice şi competiţia
economică globală ne obligă să fim inovatori şi să ne adaptăm în permanenţă, inclusiv prin
adoptarea unui proces educaţional de calitate. Întoarcerea la metode pedagogice practicate în
trecut, oricât le-ar trezi unora un vag sentiment de linişte şi nostalgie, nu este o soluţie pentru
educaţie modernă. Avem şi o meteahnă, numită reformita, care se manifestă foarte evident în
domeniul educaţiei. Nu putem însă obţine rezultate bune atât timp cât legile sunt în continuare
modificate mai des decât pot directorii, dascălii şi părinţii să se pună la curent.
Atunci când lucrurile nu merg bine, soluţia este să încerci să le schimbi, învăţând din
greşelile trecutului. Anticipând provocările cu care ne confruntăm, am lansat, în urmă cu mai bine
de doi ani, „România educată”, un demers menit să identifice o viziune pe termen lung pentru
învăţământul românesc. Aflat pe ultima sută de metri, proiectul este rodul a peste doi ani de
consultări, discuţii, dezbateri şi munca asiduă în cadrul unor grupuri de lucru care au adunat
laolaltă reprezentanţi ai elevilor, studenţilor, cadrelor didactice, părinţilor, şcolilor, universităţilor,
societăţii civile şi administraţiei. Mi-am dorit ca proiectul să nu apară peste noapte, ci să aibă la
dispoziţie timpul necesar pentru a implica real şi semnificativ toţi aceşti actori, să fie angrenat în
activitatea lor cotidiană şi corelat cu aşteptările lor. Văd „România educată” ca parte a unui
proiect coerent de ţară care va transforma România Centenar într-un stat modern şi puternic, cu
instituţii solide în care cetăţenii pot avea încredere deplină. Pentru a produce această transformare
mai avem nevoie însă de o parte esenţială a spiritului Marii Uniri: de patriotism; nu de un
patriotism-manifest, prin dragostea strict declarativă faţă de ţară, ci de unul interiorizat, pe care-l
trăim în viaţa de zi cu zi. A fi patriot înseamnă şi a învăţa de dragul cunoaşterii şi a împlinirii
personale şi nu pentru diplomă, a lupta pentru instituţii transparente şi democratice, a respecta
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mediul înconjurător, a îndrăzni să ne punem în practică ideile antreprenoriale. Înseamnă să votăm,
să facem voluntariat şi, da, să luptăm pentru o viaţă mai bună pentru români, oriunde ne-am afla.
Şcoala este unul dintre locurile în care acest patriotism se poate manifesta în cel mai elocvent mod
posibil. Aici se nasc ideile şi se formează competenţele care vor ajuta generaţiile de mâine să
transforme România Centenară într-o ţară pe deplin demnă de trecutul său.
Dragi profesori,
Debutul anului şcolar aduce pentru fiecare dintre Dvs o provocare aparte. A fi dascăl
înseamnă a avea o responsabilitate uriaşă pentru viitor. Chiar dacă autorităţile statului nu
apreciază încă la adevărata sa valoare această profesie fundamentală pentru dezvoltarea societăţii
noastre. Părinţii îşi pun încrederea în Dvs. pentru a le forma copiii, iar tinerii cărora le călăuziţi
paşii vă consideră repere în trecerea lor spre maturitate. Nu uitați nicio clipă că, dincolo de setea
de cunoaștere pe care aveți menirea să le-o insuflați, rămâneți pentru elevii dumneavoastră
veritabile modele de viață și de comportament.
Dragi elevi,
Reîntoarcerea pe băncile școlii este un moment special, încărcat de o emoție deosebită. Pe de
o parte, simțiți firescul regret după lunile frumoase de vacanță care tocmai s-au încheiat, dar, în
același timp, și curiozitatea pentru noile experiențe care vă așteaptă.
Școala reprezintă singura cale de a vă transforma pasiunile în competențe reale, de a vă
pregăti pentru viața de adult, dar și de a lega prietenii care pot dura o viață întreagă. Profitați de
ocazia de a vă dezvolta pe toate planurile și pregătiți-vă pentru a prelua ștafeta de la generațiile
anterioare!
Și, cu atât mai mult în acest an special, dați-vă șansa să cunoașteți România autentică, cu
bune și rele, o Românie a sufletului vostru, în care să puteți construi și pe care să o puteți prețui
întreaga viață. Căci țara aceasta este moștenirea voastră, iar viitorul ei sunteți voi!
Vă doresc tuturor un an școlar foarte bun! Mulțumesc!
Programul preşedintelui la Alba Iulia a mai cuprins o vizită la şantierul Parcului Unirii şi
locul în care va fi amplasat Monumentul Marii Uniri.
Centenarul coincide şi cu a 100-a generaţie de elevi la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi
Crişan” din Alba Iulia.

Din partea elevilor, a luat cuvântul Raluca Bozdog – elevă olimpică a colegiului (clasa a XIIa).
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La finalul festivităţii, preşedintele Klaus Iohannis s-a alăturat elevilor, profesorilor şi
părinţilor din public, pentru fotografii.

Primul liceu românesc în teritoriile de dincoace de Carpaţi, după istoricul eveniment de la 1
Decembrie 1918, a fost înființat la Alba Iulia în 1919. Instituția de învățământ a primit numele celui
care a unit pentru prima dată cele trei Țări Românești, Mihai Viteazul. Astăzi, îl găsim la rang de
Colegiu Național și poartă numele „Horea, Cloșca și Crișan“.
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Burducel, Laura. Deschiderea anului școlar 2018 – 2019. Președintele Klaus
Iohannis la Alba Iulia. In: Antena1 (10 septembrie 2018)
https://a1.ro/news/social/deschiderea-anului-scolar-20182019-presedintele-klaus-iohannis-la-alba-iuliaid800228.html

Astăzi, pe 10 septembrie, începe noul an școlar, eveniment important pentru toți elevi.
Această zi importantă va fi marcată și de Președintele țării, Klaus Iohannis. Domnul Klaus Iohannis
a fost prezent la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” unde a susținut un discurs, încurajând
toți elevii din ciclul preuniversitar.
Începereau unui nou an școlar reprezintă un moment de pură emoție din partea, profesorilor,
părinților și elevilor. Alba Iulia, după cum știm, are o încărcătură simbolică și mai mare în anul
Centenarului, fiind un loc-simbol al Marii Uniri din 1918. În acest loc, în urmă cu 100 de ani a luat
naștere “o nouă Românie” după cum spune domnul Președinte.
Statul român încurajează și sprijină noua generație, ajutându-i să își urmeze drumul și
încercând să le ofere o educație și un viitor mai bun. Autoritățile nou formate au reușit să
transforme educația publică în limba română într-o prioritate. Astfel s-a realizat că educația
reprezintă baza unei națiuni puternice și moderne, dar mai ales unite.
Președintele țării admite că întoarcerea la practici și metode pedagogice folosite în trecut nu
sunt o soluție pentru implementarea educației modern. Chiar dacă aceste practici vechi sunt folosite
pentru că oferă un sentiment de nostalgie și liniște. Mai mult decât atât, când legile educației sunt
într-o continuă schimbare, nu se pot obține rezultatele scontate.
Președitele Klaus Iohannis spune că “Atunci când lucrurile nu merg bine, soluția este să
încerci să le schimbi, învățând din greșelile trecutului. Anticipând provocările cu care ne
confruntăm, am lansat în urmă cu mai bine de doi ani «România Educată», un demers menit să
identifice o viziune pe termen lung pentru învățământul românesc.” Astfel, acesta îi îndeamă pe
români să fie patrioți, să nu uite de unde au plecat și să ajute generațiile ce vin.
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UPDATE. Iohannis, la ceremonia de deschidere a anului școlar, la Alba
Iulia: Reformele au stat mai degrabă sub deviza „un pas înainte şi doi
înapoi”. In: Libertatea (10 septembrie 2018)
https://www.libertatea.ro/stiri/iohannis-prezent-prima-zi-de-scoala-la-ceremonia-de-deschidere-anului-scolar-la-alba-iulia-2390693

Președintele Klaus Iohannis a participat luni, la Alba-Iulia, în prima zi de școală, la ceremonia
de deschidere a anului școlar 2018-2019, care va avea loc la Colegiul Naţional „Horia, Cloșca şi
Crișan”.
Citeşte întreaga ştire:UPDATE. Iohannis, la ceremonia de deschidere a anului școlar, la Alba Iulia:
Reformele au stat mai degrabă sub deviza "un pas înainte şi doi înapoi".
UPDATE. Președintele României a declarat, în discursul ținut în cadrul ceremoniei, că
educaţia reprezintă „temelia unei naţiuni puternice, moderne şi unite” și a precizat că în ultimii ani
reformele au stat mai degrabă sub deviza „Un pas înainte şi doi înapoi”. „Educaţia reprezintă
temelia unei naţiuni puternice, moderne şi unite. (…) Reformele au stat mai degrabă sub deviza „Un
pas înainte şi doi înapoi‟. Acest lucru este total neproductiv (…) Avem şi o meteahnă, numită
„reformita‟, care se manifestă foarte evident în domeniul educaţiei”, a declarat Iohannis, la AlbaIulia, la festivitatea de deschidere a anului şcolar preuniversitar 2018-2019.
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Klaus Iohannis, la deschiderea anului şcolar: Reformele în educaţie au
stat mai mult sub semnul „un pas înainte, doi înapoi”. In:
RomâniaTV.net (10 septembrie 2018)
https://www.romaniatv.net/presedintele-klaus-iohannis-deschide-anul-scolar-la-alba-iulia_438023.html

Preşedintele Klaus Iohannis participă luni, la ora 11.00, la festivitatea de dschidere a şcolii
la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, informează Administraţia
Prezidenţială.
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Iohannis, la Alba Iulia pentru deschiderea anului şcolar: Reformele în
educaţie au stat sub deviza un pas înainte şi doi înapoi. In: Mediafax (10
septembrie 2018)
https://www.mediafax.ro/politic/iohannis-la-alba-iulia-pentru-deschiderea-anului-scolar-reformele-ineducatie-au-stat-sub-deviza-un-pas-inainte-si-doi-inapoi-17514107

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a participat la deschiderea anului şcolar
preuniversitar 2018-2019 la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia.
Preşedintele Klaus Iohannis, a declarat, luni la Alba-Iulia, unde a participat la deschiderea
noului an şcolar, că în învăţământul românesc există "o meteahnă numită reformita", iar reformele
în educaţie au stat sub deviza "un pas înainte şi doi înapoi".
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Mesajul preşedintelui Iohannis la începutul anului şcolar 2018-2019
(Video). In: Observator.tv (10 septembrie 2018)
https://observator.tv/eveniment/mesajul-presedintelui-iohannis-la-inceputul-anului-scolar-2018-2019-267672.html

Preşedintele Klaus Iohannis a mers la Alba Iulia, pentru festivităţile de deschidere a noului
an şcolar 2018-2019, la Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan".
Preşedintele le-a dorit succes elevilor şi a adresat critici autorităţilor, în privinţa calităţii
sistemului educaţional românesc.
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Iohannis, în prima zi de școală: „Reformele din educație au stat sub deviza
un pas înainte şi doi înapoi”. In: Stirileprotv.ro (10 septembrie 2018)
https://stirileprotv.ro/educatie/prima-zi-de-scoala-2-9-milioane-de-copii-incep-astazi-cursurile-structura-anului-scolar-2018-2019.html

Anul școlar 2018-2019. Aproximativ 2,9 milioane de elevi încep, astăzi, școala. Copiii vor avea
168 de zile de cursuri, dar și 4 sesiuni de vacanță, urmând ca anul școlar să se încheie pe 14 iunie 2019.
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat luni, la deschiderea noului an şcolar de la Colegiul
Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, că, în ultimii ani, reformele din educație au stat mai
degrabă sub deviza „un pas înainte şi doi înapoi”.
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Klaus Iohannis, la deschiderea anului școlar la Colegiul HCC din Alba
Iulia (video). In: canalul de YouTube al Ziarului Unirea
(10 septembrie 2018)
https://www.youtube.com/watch?v=D4va57ebjbI
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Klaus Iohannis, la deschiderea anului școlar la Colegiul HCC din Alba
Iulia. In: AlbaCarolinaTV.ro (10 septembrie 2018)
http://www.albacarolinatv.ro/klaus-iohannis-la-deschiderea-anului-scolar-la-colegiul-hcc-din-alba-iulia/

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a participat la deschiderea anului şcolar 2018-2019 la
Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia.
Aici a vorbit şi despre patriotism, ca fiind un un sentiment interiorizat care să fie trăit şi simţit
zilnic în inima românilor.
A adresat câteva cuvinte şi elevilor prezenţi la deschiderea anului şcolar, spunându-le că
şcoala este o şansă de a îşi trasforma pasiunile în competenţe şi de a lega prietenii durabile.
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Alocuțiunea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută
în cadrul festivității de deschidere a anului școlar preuniversitar 20182019. In: Presidency.ro (10 septembrie 2018)
https://www.presidency.ro/ro/presa/puternici-prin-educatie/alocutiunea-presedintelui-romaniei-domnulklaus-iohannis-sustinuta-in-cadrul-festivitatii-de-deschidere-a-anului-scolar-preuniversitar-2018-2019

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut luni, 10 septembrie a.c., la Colegiul
Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, o alocuțiune în cadrul festivității de deschidere a
anului școlar preuniversitar 2018-2019.
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Președintele Klaus Iohannis participă la deschiderea anului şcolar la un
liceu din Alba Iulia înfiinţat în urmă cu un secol. In:
Caleaeuropeana.ro (10 septembrie 2018)
https://www.caleaeuropeana.ro/presedintele-klaus-iohannis-participa-la-deschiderea-anului-scolar-la-unliceu-din-alba-iulia-infiintat-in-urma-cu-un-secol/

Preşedintele Klaus Iohannis este aşteptat luni, la ora 11,00, la deschiderea anului de
învăţământ 2018-2019 la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, unitate
de învăţământ înfiinţată în urmă cu un secol, imediat după Marea Unire, a informat
administraţia publică locală, conform Agerpres.ro.
Ideea înfiinţării acestui liceu a prins contur după conferinţa profesorilor români din 2
decembrie 1918 şi s-a consolidat după 3 ianuarie 1919, când Consiliul Dirigent a hotărât preluarea
şcolilor, cu întregul lor inventar, prin delegaţii desemnaţi de către prefecţii judeţelor, se
menţionează în istoricul colegiului, postat pe site-ul unităţii şcolare.
Deschiderea oficială a cursurilor a avut loc la 3 februarie 1919, şcoala primind denumirea
simbolică de Liceul de Stat „Mihai Viteazul”. Liceul, care era unul de băieţi, a funcţionat iniţial în
localul fostei Şcoli Civile de Stat Maghiare. După ce Parlamentul României a votat alocarea sumei
de 25 milioane de lei pentru ridicarea unui nou edificiu, pe un teren donat de către o familie din
Alba Iulia, lucrările au debutat în aprilie 1923, însă finalizarea construcţiei s-a realizat abia în 1940.
Din 1960, liceul a primit denumirea de „Horea, Cloşca şi Crişan”, iar din 1999, i s-a atribuit
denumirea de Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”. Acesta este considerat o unitate etalon a
învăţământului din Alba.
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Țimonea, Dorin; Florescu, Remus. VIDEO: Mesajul preşedintele Klaus
Iohannis pentru elevi: „A fi patriot înseamnă şi a învăţa de dragul
cunoaşterii şi nu pentru diplomă“. In: Adevărul.ro (10 septembrie 2018)
https://adevarul.ro/locale/alba-iulia/presedintele-klaus-iohannis-participa-deschiderea-anului-scolar-colegiulnational-horea-closca-crisan-alba-iulia-1_5b95fd0adf52022f75498b89/index.html

Preşedintele Klaus Iohannis a vorbit la festivitatea de deschidere a anului şcolar 2018-2019 la
Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia. Şeful Statului a avut mesaje pentru
profesori şi pentru elevi.
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Iohannis la deschiderea anului școlar: A fi patriot înseamnă și a învăța
de dragul cunoașterii, nu pentru diplomă. Înseamnă să votăm și, da, să
luptăm pentru o viață mai bună pentru români. In: ȘtiriileTVR
(10 septembrie 2018)
http://stiri.tvr.ro/iohannis-la-deschiderea-anului---colar--a-fi-patriot-inseamna---i-a-inva--a-de-dragulcunoa--terii--nu-pentru-diploma--inseamna-sa-votam---i--da--sa-luptam-pentru-o-via--a-mai-buna-pentruromani_835614.html#view

Mesaj dur din partea președintelui Klaus Iohannis la deschiderea anului școlar. Șeful statului a
declarat este nevoie de un proiect de țară care să includă și educația, și care să ducă la instituții
democratice solide, în care cetățenii să aibă totală încredere. Sistemul suferă însă de "reformită",
sustine presedintele.
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Preşedintele României a deschis anul școlar la Alba Iulia. In: Alba7.ro
(10 septembrie 2018)
https://alba7.ro/presedintele-romaniei-a-deschis-anul-scolar-la-alba-iulia/

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a susţinut luni, 10 septembrie a.c., la Colegiul
„Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba-Iulia, o alocuţiune în cadrul festivităţii de deschidere a anului
şcolar preuniversitar 2018-2019.
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Activități dedicate împlinirii a 100 de ani de la înființare

VIDEO / Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia –
100 de ani de la înființare. Centenarul primului liceu de stat înființat
după Marea Unire. In: Ziarul Unirea (1 februarie 2019)
https://ziarulunirea.ro/video-colegiul-national-horea-closca-si-crisan-din-alba-iulia-100-de-ani-de-lainfiintare-centenarul-primului-liceu-de-stat-infiintat-dupa-marea-unire-508894/

În 3 februarie 1919, acum 100 de ani, a început o poveste frumoasă a unei școli, care a reușit
să devină astăzi un reper în educația și formarea tinerilor din județul Alba și nu numai. Centenarul
primului liceu de stat înființat după Marea Unire.
După evenimentul istoric de la 1 Decembrie
1918, la Alba Iulia a fost înființat primul liceu
românesc de stat din Transilvania. Prima dată a
primit numele celui care a unit cele trei Țări
Românești, Mihai Viteazul. Astăzi, îl găsim sub
numele de Colegiul Național „Horea, Cloșca și
Crișan“.
Profesorul Cornel Goia a realizat un
videoclip omagial, în care prezintă o scurtă
retrospectivă istorică asupra evenimentelor, de la
înființarea liceului până în prezent.
„Primul liceu românesc în teritoriile de dincoace de Carpaţi, după istoricul eveniment de la 1
Decembrie 1918, a fost înființat la Alba Iulia. Instituția de învățământ a primit numele celui care a
unit pentru prima dată cele trei Țări Românești, Mihai Viteazul. Astăzi, îl găsim la rang de Colegiu
Național și poartă numele „Horea, Cloșca și Crișan“.
Acest Colegiu Național cu numele actual de „Horea, Cloşca şi Crişan” este fostul Liceu
„Mihai Viteazul”, primul liceu de stat din Transilvania cu predare în limba română, înființat după
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Deschiderea oficială, a acestei instituții de învățământ, a
avut loc la 2 luni şi 2 zile de la Marea Unire, respectiv la 3 februarie 1919.
La doar două luni de la Marea Unire se naște primul liceui de stat din Transilvania cu
predare în limba română.
Ca orice început, și acesta a fost greu, mai ales că ne găsim în luna februarie iar anul școlar
începe toamna, în septembrie. Din acest motiv primul an școlar a fost redus ca durată.
Ziua înființării liceului care avea să primească numele de Liceul „Mihai Viteazul” poate fi
considerată 3 februarie 1919, când s-a făcut deschiderea oficială a cursurilor.
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În primul an școlar liceul a funcționat cu 4 clase în localul școlii civile de stat maghiare de pe
str. Primăverii, actuala stradă Rubin Patiția, colț cu strada George Coșbuc.
Noul liceu de stat Mihai Viteazul din Alba Iulia, era de băieți. fetele erau primite numai ca
particulare, respectiv la fără frecvență.
Au fost instalate ca suplinitori, un număr de șase cadre didactice. Prof. Traian Popa – director,
înv. Emanuil Comănescu – profesor de matematică și geometrie, pr. Ion Dăncilă – profesor de
istorie și geografie, prof. Horea Teculescu – profesor de limba română, prof. Emil Pop – profesor de
istorie naturală și geografie, Nicolae Vasiu – profesor de latină și germană.
Unul din Anuarele liceului sublinază faptul că în februarie 1919 instituția și-a început
activitatea cu elevi veniți de la gimnaziul superior romano-catolic din Alba Iulia care a funcționat în
clădirea actualei Universități „1 Decembrie 1918”, iar o altă parte au venit de la Gimnaziul
arhepiscopez din Blaj.
În al doilea an, anul școlar 1919-1920, în cele 5 clase ale liceului, au fost înmatriculați 297
de elevi, dintre care 216 ordinari și 81 particulari.
Spațiul redus a determinat mutarea liceului în clădirea Orfelinatului orășenesc de pe strada
Moldovei, colț cu strada Iașilor, actual local al școlii Gimnaziale Avram Iancu.
Comunitatea locală și autoritățile de la acea vreme s-au mobilizat pentru a edifica o clădire
în care să funcționeze liceul. Primul pas a fost făcut de familia măcelarului Cirlea, care a donat în
acest scop un teren în suprafață de aproximativ 4 hectare.
La 29 martie 1923, arh. Gal Alexandru din Brașov a prezentat primăriei orașului cererea sa
de a i se încuviința construcția. Lucrările au început pe la mijlocul lunii aprilie.
Localul nou ridicat și acoperit, în anul 1927 a fost abandonat din lipsă de fonduri.
În anul școlar 1940/1941, la sfâșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie, Liceul
Mihai Viteazul s-a mutat în localul său propiu, ținând prima zi de cursuri în acest local la 7
noiembrie 1940.
În anul școlar 1944/1945, localul a fost transformat în spital militar sovietic. Liceul și-a
continuat activitatea în vechiul local de pe strada Călărași.
Din anul şcolar 1945/1946 liceul îşi reia cursurile în clădirea proprie.
De-a lungul timpul a purtat mai multe denumiri: 1919 – Liceul „Mihai Vitaezul”; 1953 –
Școala medie de băieți; 1956 – Școala Medie Mixtă nr. 2; 1959 – Școala Medie „Horea, Cloșca și
Crișan”; 1960 – Liceul „Horea Cloșca și Crișan”; 1977 Liceul de matematică fizică „Horea,
Cloșca și Crișan”; 1990 – Liceul Teoretic „Horea, Cloșca și Crișan”; 1993 – Colegiul Național
„Horea, Cloșca și Crișan”.
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Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia – 100 de ani
de la înființare. Centenarul primului liceu de stat înființat după Marea
Unire. In: Transilvania Business Magazine. (1 februarie 2019)
https://www.transilvaniabusiness.ro/colegiul-national-horea-closca-si-crisan-din-alba-iulia-100-de-ani-de-lainfiintare-centenarul-primului-liceu-de-stat-infiintat-dupa-marea-unire/

În 3 februarie 1919, acum 100 de ani, a început o poveste frumoasă a unei școli, care a
reușit să devină astăzi un reper în educația și formarea tinerilor din județul Alba și nu numai.
Centenarul primului liceu de stat înființat după Marea Unire.
După evenimentul istoric de la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia a fost înființat primul liceu
românesc de stat din Transilvania. Prima dată a primit numele celui care a unit pentru prima dată
cele trei Țări Românești, Mihai Viteazul. Astăzi, îl găsim sub numele Colegiu Național „Horea,
Cloșca și Crișan“.
Profesorul Cornel Goia a realizat un videoclip omagial, în care prezintă o scurtă retrospectivă
istorică asupra evenimentelor, de la înființarea liceului până în prezent.
„Primul liceu românesc în teritoriile de dincoace de Carpaţi, după istoricul eveniment de la 1
Decembrie 1918, a fost înființat la Alba Iulia. Instituția de învățământ a primit numele celui care a
unit pentru prima dată cele trei Țări Românești, Mihai Viteazul. Astăzi, îl găsim la rang de Colegiu
Național și poartă numele „Horea, Cloșca și Crișan“.
Acest Colegiu Național cu numele actual de „Horea, Cloşca şi Crişan” este fostul Liceu
„Mihai Viteazul”, primul liceu de stat din Transilvania cu predare în limba română, înființat după
Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Deschiderea oficială, a acestei instituții de învățământ, a
avut loc la 2 luni şi 2 zile de la Marea Unire, respectiv la 3 februarie 1919.
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La doar două luni de la Marea Unire se naște primul liceu de stat din Transilvania cu
predare în limba română.
Ca orice început, și acesta a fost greu, mai ales că ne găsim în luna februarie iar anul școlar
începe toamna, în septembrie. Din acest motiv primul an școlar a fost redus ca durată.
Ziua înființării liceului care avea să primească numele de Liceul „Mihai Viteazul” poate fi
considerată 3 februarie 1919, când s-a făcut deschiderea oficială a cursurilor.
În primul an școlar liceul a funcționat cu 4 clase în localul școlii civile de stat maghiare de pe
str. Primăverii, actuala stradă Rubin Patiția, colț cu strada George Coșbuc.
Noul liceu de stat Mihai Viteazul din Alba Iulia, era de băieți. fetele erau primite numai ca
particulare, respectiv la fără frecvență.
Au fost instalate ca suplinitori, un număr de șase cadre didactice. Prof. Traian Popa –
director, înv. Emanuil Comănescu – profesor de matematică și geometrie, pr. Ion Dăncilă –
profesor de istorie și geografie, prof. Horea Teculescu – profesor de limba română, prof. Emil Pop
– profesor de istorie naturală și geografie, Nicolae Vasiu – profesor de latină și germană.
Unul din Anuarele liceului sublinază faptul că în februarie 1919 instituția și-a început
activitatea cu elevi veniți de la gimnaziul superior romano-catolic din Alba Iulia care a funcționat
în clădirea actualei Universități „1 Decembrie 1918”, iar o altă parte au venit de la Gimnaziul
arhepiscopez din Blaj.
În al doilea an anul școlar 1919-1920, în cele 5 clase ale liceului, au fost înmatriculați 297 de
elevi, dintre care 216 ordinari și 81 particulari.
Spațiul redus a determinat mutarea liuceului în clădirea Orfelinatului orășenesc de pe strada
Moldovei, colț cu strada Iașilor, actual local al școlii Gimnaziale „Avram Iancu”.
Comunitatea locală și autoritățile de la acea vreme s-au mobilizat pentru a edifica o clădire
în care să funcționeze liceul. Primul pas a fost făcut de familia măcelarului Cirlea, care a donat în
acest scop un teren în suprafață de aproximativ 4 hectare.
La 29 martie 1923, arh. Gal Alexandru din Brașov a prezentat primăriei orașului cererea sa
de a i se încuviința construcția. Lucrările au început pe la mijlocul lunii aprilie.
Localul nou ridicat și acoperit, în anul 1927 a fost abandonat din lipsă de fonduri.
În anul școlar 1940/1941, la sfâșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie, Liceul
Mihai Viteazul s-a mutat în localul său propiu, ținând prima zi de cursuri în acest local la 7
noiembrie 1940.
În anul școlar 1944/1945, localul a fost transformat în spital militar sovietic. Liceul și-a
continuat activitatea în vechiul local de pe strada Călărași.
Din anul şcolar 1945/1946 liceul îşi reia cursurile în clădirea proprie
De-a lungul timpul a purtat mai multe denumiri: 1919 – Liceul „Mihai Vitaezul”; 1953 –
Școala medie de băieți; 1956 – Școala Medie Mixtă nr. 2; 1959 – Școala Medie „Horea, Cloșca și
Crișan”; 1960 – Liceul „Horea Cloșca și Crișan”; 1977 Liceul de matematică fizică „Horea,
Cloșca și Crișan”; 1990 – Liceul Teoretic „Horea, Cloșca și Crișan”; 1993 – Colegiul Național
„Horea, Cloșca și Crișan”.
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Ghergu, Robert. Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia se
gregătește de centenar. In: Ziarul Unirea, 2 februarie 2019, pag.1, 4
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100 de ani de la înființarea Colegiului Național HCC din Alba Iulia. In:
Alba7.ro (5 februarie 2019)
https://alba7.ro/100-de-ani-de-la-infiintarea-colegiului-national-hcc-din-alba-iulia/

În perioada 11 februarie – 2 martie 2019 vor avea loc Zilele Colegiului Naţional „Horea,
Cloşca şi Crişan”. Este cel mai vechi colegiu (liceu) românesc din Transilvania, înfiinţat la scurt
timp după Marea Unire de la Alba Iulia. În primii ani a funcţionat ca liceu de băieţi, primind numele
voievodului Mihai Viteazul.
Deschiderea Zilelor Colegiului 2019 va avea loc în ziua de 11 februarie, ora 10.00, cu
expoziţia „HCC-ul în poveşti, imagini şi documente la centenar” găzduită de Serviciul Judeţean
Alba al Arhivelor Naţionale.
Scurt istoric al colegiului
Ideea înfiinţării acestui liceu se pare că a prins contur după conferinţa profesorilor români din
2 decembrie 1918 şi s-a consolidat după 3 ianuarie 1919 când Consiliul Dirigent al Transilvaniei
(guvernul interimar al regiunii unite cu Regatul României) a hotărât preluarea şcolilor, cu întregul
lor inventar, prin delegaţii desemnaţi de către prefecţii judeţelor.
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Ziua Colegiului care avea să primească numele simbolic de „Mihai Viteazul” este considerată
ziua de luni, 3 februarie 1919, când a avut loc deschiderea oficială a cursurilor, printr-un serviciu
divin oficiat la cele două biserici protopopeşti din oraş (ortodoxă şi greco-catolică) în prezenţa
elevilor, profesorilor, oficialităţilor şi părinţilor.
În aceeaşi zi s-au instalat în funcţie şi primele cadrele didactice. Liceul de Stat „Mihai
Viteazul” era de băieţi. Fetele erau primite numai ca particulare.
Deşi lucrările la noul local debutează în 1923, finalizarea construcţiei s-a realizat abia în
1940, astfel că începând cu anul şcolar 1940/1941, la 7 noiembrie, au loc primele cursuri în actuala
clădire.
Din anul şcolar 1977/1978 titulatura şcolii se schimbă devenind Liceul de Matematică- Fizică
„Horea Cloşca şi Crişan”, iar la data de 28 februarie 1999 liceului i se atribuie denumirea de
Colegiul Naţional „Horea Cloşca şi Crişan”.
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Gomboș, Constantin C. Gânduri la aniversarea a 100 de ani de
existență a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia.
In: Ziarul Unirea, 7 februarie 2019, pag. 6
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Gomboș, Constantin C. Gânduri la ceas aniversar. In: Ziarul Flacăra
lui Adrian Păunescu, anul XIX, nr 04-05, 8-14 februarie 2019
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Ghergu, Robert. Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba
Iulia, la centenar. In: Ziarul Unirea, 8 februarie 2019, pag. 7
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În perioada 11 februarie – 2 martie, Colegiul Național „Horea, Cloșca și
Crișan” din Alba Iulia sărbătorește CENTENARUL. PROGRAMUL
activităților. In: Ziarul Unirea (8 februarie 2019)
https://ziarulunirea.ro/in-perioada-11-februarie-2-martie-colegiul-national-horea-closca-si-crisandin-alba-iulia-sarbatoreste-centenarul-programul-activitatilor-509734/

Cu prilejul sărbătoririi celor 100 de ani de la înființare, conducerea Colegiului Național
„Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia a finalizat programul activităților aniversare ce vor fi
organizate de Zilele Colegiului.
Deschiderea Zilelor Colegiului are loc luni, 11
februarie, ora 10.00, la Serviciul Județean Alba al
Arhivelor Naționale cu vernisajul expoziției
„HCC-ul în povești, imagini și documente la
centenar”.
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR:
*11 februarie – 2 martie, holul din fața CDI:
expoziție de artă, *11 februarie, ora 12.00: sala
multimedia: lansarea cărților „Liceeni odinioară”,
ediția a IV-a și „Dicționarul scriitorilor Colegiului
Național «Horea, Cloșca și Crișan» din Alba Iulia”, autor Ironim Muntean.
*12 februarie, ora 12.00, sala multimedia: lansarea volumelor „Le silence d‟entre les neiges” și
„Șoaptele luminii”, autor Sonia Elvireanu, 12 – 22 februarie, CDI: expoziția „Alba Iulia: o istorie în
imagini”,
*13 februarie, orele 9.00 – 14.00, sala 7: EPAS oblige: animații pedagogice efectuate de către
ambasadorii seniori și juniori din cadrul programului EPAS The European Parliament Ambassador
School (Școală ambasador a Parlamentului European), ora 10.00, CDI: lansarea cărții „Albastrul
nostalgiei”,
*18 februarie, ora 14.00, sala 31: discursuri în limba engleză despre istoria colegiului,
*19 februarie, ora 12.00, sala multimedia: lansarea cărții „Obeliscul dedicat eroilor Horea, Cloșca și
Crișan: Alba Iulia 1937-2018”, autor Cristian Crasnaveț,
*20 februarie, orele 9.00 – 11.00, sala 7: Apprendre le francais dans notre lycee (ateliere de
prezentare a examenului cu recunoaștere internațională DELF și a probei de verificare a
cunoștințelor de limba franceză pentru admiterea la clasa a IX-a cu regim de predare bilingv
franceză), ora 12.00, CDI: lansarea volumului „100 de ani de tradiții în județul Alba: etnografie și
folclor”, autoare Gianina Barb, Mirela Barb, Floare Lăncrănjan, Alina Paraschivescu și Cornelia
Giurca, ora 13.00: sala multimedia: „The more I learn, the more I know HCC”, ora 14.00:
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cancelarie: concurs pe teme de istorie „100 de ani de la Marea Unire și 100 de ani de HCC 1919 –
2019”,
*21 februarie, ora 12.00, sala 25/CDI: masa rotundă „Sur les traces de la Grande Union de
1918”/„Pe urmele Marii Uniri de la 1918”, ora 12.00, sala multimedia: prezentare de carte:
„Lumiere”, de Marian Drăghici (traducere Sonia Elvireanu), ora 14.00, sala multimedia: evocare
istorică a personalităților Răscoalei din 1784 – 1785,
*22 februarie, ora 9.00: laboratorul de fizică: lansarea numărului 1 al revistei de educație STEM:
„Educație de eficiență: cunoaștere și experiment”, ora 14.00, sala multimedia: „Absolvenți de elită
ai școlii noastre – Aurel Decei”,
*25 februarie, orele 11.00 – 14.00: holul principal: „La centenar despre robotul XEO”, ora 12.00,
curtea colegiului: „Descoperă istoria liceului”, sala multimedia: „Scene din viața de ieri și de azi în
HCC”, ora 14.00, cancelarie: spectacolul literar-muzical „Cântec pentru mâine”,
*26 februarie, ora 11.00, Centrul de Informatică (MM1): concursul „100 de ani de existență a
liceului”, ora 11.00, sala multimedia: „Cu profesorii noștri despre scrierile lor”, ora 13.00, curtea
colegiului: „Marea îmbrățișare”, ora 14.00, cancelarie: piesa de teatru „Ziua Unirii”, sala 28:
”Școala mea. Gânduri de boboci la centenar”,
*27 februarie, ora 11.00, șanțurile Cetății: Crosul HCC, ora 12.00, sala multimedia: lansarea
numărului aniversar al revistei colegiului „Gând tineresc” și lansarea site-ului hcc.100, ora 13.00,
cancelarie: „In memoriam: slujbă pentru foștii profesori și elevi”, ora 18.00, curtea liceului: „Să ne
gândim la ei mereu: lansarea a 100 de lampioane”,
*28 februarie, ora 10.00, Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan: depunere de coroane, ora 11.00,
Dealul Furcilor: depunere de coroane, orele 12.00 – 14.00, laboratorul de chimie: „Istoria
laboratorului”, ora 14.00, cancelarie: teatru – „Ani de liceu”,
*1 martie, ora 12.30, holul principal: dezvelirea bustului prof. Eugen Hulea și a Galeriei
directorilor și lansarea albumului „100 de ani mai târziu aici”;
*2 martie, ora 17.00, Alba Mall – Gala Centenar „HCC 100”.
Evenimentele sunt organizate de Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, împreună cu
CJ Alba, Instituția Prefectului, IȘJ Alba, Primăria și CL Alba Iulia și Serviciul Județean Alba
al Arhivelor Naționale, cu sprijinul sponsorilor și partenerilor.
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11 februarie – 2 martie: Centenarul Colegiului Naţional „Horea, Cloșca și
Crișan” din Alba Iulia. PROGRAM. In: Alba24.ro (8 februarie 2019)
https://alba24.ro/11-februarie-2-martie-centenarul-colegiului-national-horea-closa-si-crisan-din-alba-iulia-program-697209.html

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a împlinit, în această lună,
100 de ani de la înființare. Pentru a marca evenimentul, cu ocazia Zilelor Colegiului, în
perioada 11 februarie – 2 martie, reprezentanții instituției de învățământ au pregătit diverse
activități, printre care expoziții, lansări de carte, concursuri, evenimente sportive, spectacole
de teatru și, nu în ultimul rând, Gala „Centenar HCC 100”.
Zilele Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia – Ediţia dedicată împlinirii a
100 de ani de la înfiinţare, vor debuta luni, 11 februarie. Începând cu ora 10.00, la Serviciul
Județean Alba al Arhivelor Naționale va avea loc vernisajul expoziției „HCC-ul în poveşti, imagini
şi documente la Centenar”. De la ora 12.00, la sala multimedia a colegiului vor avea loc lansări de
carte.
În data de 20 februarie, la sala profesorală din cadrul colegiului va avea loc, începând cu ora
14.00, un concurs pe teme istorice „100 de ani de la Marea Unire și 100 de ani de HCC 1919 –
2019”. În 26 februarie va avea loc un alt concurs, de această dată intitulat „100 de ani de existență a
liceului”. Tot pe 26 februarie, de la ora 13.00, în curtea liceului va avea loc evenimentul „Marea
îmbrățișare”. Ziua va continua, de la ora 14.00, cu piesa de teatru „Ziua Unirii”.
Pe 27 februarie, în șanțurile Cetății va avea loc, de la ora 11.00, Crosul HCC, iar de la ora
18.00, în curtea colegiului albaiulian se vor lansa 100 de lampioane.
Ziua de 28 februarie va debuta, de la ora 10.00, cu depuneri de coroane la Obeliscul lui Horea
și pe Dealul Furcilor. Mai apoi, de la ora 14.00 va avea loc spectacolul de teatru „Ani de liceu”.
Pe 1 Martie, de la ora 12.30, pe holul principal al colegiului va avea loc dezvelirea bustului
dir. prof. Eugen Hulea, a plăcii directorii colegiului și galerie directori și lansarea albumului „100
de ani mai târziu aici”.
Nu în ultimul rând, pe 2 martie, de la ora 17.00, la Ballroom va avea loc Gala Centenar HCC
100
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Colegiul HCC la 100 de ani, prof. Valeriu Cerbu cu Daniela Floroian–
în cadrul emisiunii „Pașaport Cultural” de la Alba Carolina TV
(8 februarie 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=BoqJIBHsF0w
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În perioada 11 februarie-2 martie, Colegiul Național „Horea, Cloșca și
Crișan” din Alba Iulia sărbățorește Centenarul. In: Știri la Zi.ro
(8 februarie 2019)
https://stirilazi.ro/in-perioada-11-februarie-2-martie-colegiul-national-horea-closca-si-crisan-din-alba-iuliasarbatoreste-centenarul-programul-activitatilor/
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Expoziție: H.C.C.-ul în povești, imagini și documente la Centenar. In:
Alba7.ro (10 februarie 2019)
https://alba7.ro/expozitie-h-c-c-ul-in-povesti-imagini-si-documente-la-centenar/

Expoziţie dedicată centenarului Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia,
1919-2019, la sediul Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale.
Luni, 11 februarie 2019, ora 10.00, va avea loc vernisajul expoziţiei „H.C.C-ul în poveşti,
imagini şi documente la Centenar”.
Expoziţia este organizată de Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”, Serviciul Judeţean
Alba al Arhivelor Naţionale şi Consiliul Judeţean Alba.
Este un bun prilej pentru a le spune şi noi „La Mulţi Ani” tuturor HCC-iştilor !
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Dinică, Anca. Expoziție dedicată Centenarului Colegiului Național
„Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia. In: Ziarul Unirea, 11 februarie
2019, pag.1
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FOTO / VIDEO: Deschiderea Zilelor Colegiului Național „Horea,
Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, cu prilejul sărbătoririi celor 100 de ani
de la înființare. In: Ziarul Unirea (11 februarie 2019)
https://ziarulunirea.ro/foto-video-deschiderea-zilelor-colegiului-national-horea-closca-si-crisan-din-albaiulia-cu-prilejul-sarbatoririi-celor-100-de-ani-de-la-infiintare-509885/

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia sărbătorește CENTENARUL, în
perioada 11 februarie – 2 martie. Cu acest prilej, conducerea Colegiului Național „Horea, Cloșca și
Crișan” Alba Iulia a pregătit o serie de activități aniversare.
Deschiderea Zilelor Colegiului are loc luni, 11 februarie, ora 10.00, la Serviciul Județean Alba
al Arhivelor Naționale cu vernisajul expoziției „HCC-ul în povești, imagini și documente la
centenar”.
Sunt prezenți ÎPS Irineu, arhiepiscop de Alba Iulia, viceprimarul Paul Voicu, prof. Valer
Cerbu – directorul Colegiul National ”Horea, Closca si Crisan” Alba Iulia, Gabriel Rustoiu,
directorul Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, conf.univ.dr. Diana Câmpan, profesori, elevi.
Manifestările se vor încheia în data de 3 martie, la ora 17.00, cu Gala Centenar.
Evenimentele sunt organizate de Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, împreună cu CJ
Alba, Instituția Prefectului, IȘJ Alba, Primăria și CL Alba Iulia și Serviciul Județean Alba al
Arhivelor Naționale, cu sprijinul sponsorilor și partenerilor.
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Manifestări dedicate Centenarului Colegiului Național „Horea, Cloșca
și Crișan” din Alba Iulia. In: Radio Reîntregirea. (11 februarie 2019)
https://reintregirea.ro/actualitatea-eparhiala/13254-manifestare-dedicata-centenarului-colegiului-nationalhorea-closca-si-crisan-din-alba-iulia.html

Luni, 11 februarie a.c., Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a luat parte
la manifestările dedicate zilelor Colegiului Național „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia.
Astfel, începând cu ora 10.00, Ierarhul nostru a participat la vernisajul intitulat „H.C.C.-ul în
povești, imagini și documente la Centenar”, eveniment organizat cu prilejul împlinirii a 100 de ani
de existență a Colegiului albaiulian, primul liceu românesc din Transilvania înființat după Marea
Unire de la 1 Decembrie 1918.
Manifestările s-au desfășurat la sediul Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale, fiind
organizate de către Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, Serviciul Județean
Alba al Arhivelor Naționale și Consiliul Județean Alba. În cadrul expoziției au fost prezentate o
serie de imagini și documente, unele cu o vechime de aproape un secol, care surprind istoria
Colegiului din orașul Marii Uniri, înființat în anul 1919. Astfel, prin evenimentul de față se dorește
a fi adus un omagiu atât celor care au contribuit la înființarea instituției, cât și cadrelor didactice și
personalităților care au activat aici de-a lungul timpului.
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În cuvântul rostit cu prilejul participării la evenimentele dedicate Centenarului Colegiului
albaiulian, Întâistătătorul Eparhiei noastre a spus:
„Mă bucur să particip astăzi la sărbătoarea Colegiului Naţional «Horea, Cloșca și Crișan» din
Alba Iulia. Această școală prestigioasă este spațiul în care tânărul poate să urce pe scara valorilor și
să țintească spre scopuri înalte, valorificând timpul și înmulțind talanții. Bineînțeles, aceasta se
realizează sub îndrumarea profesorilor de aici, care sunt conștienți că «cel ce practică arta de a
educa trebuie să fie mai priceput și mai talentat decât un pictor și decât un sculptor», precum arată
Sfântul Ioan Gură de Aur (†407). Elevii Colegiului au datoria să prețuiască anii de studiu ca pe un
timp propice pentru formarea și dezvoltarea însușirilor intelectuale, morale și fizice. Numai așa vor
putea fi de un real folos societății, printr-o frumoasă conduită și prin competență profesională. Însă,
nu trebuie neglijată relația cu Dumnezeu, adică Religia creștină, care este «însăși educatoarea
speciei umane, pedagogia metafizică și istorică a omenirii», cum afirma marele pedagog român
Vasile Băncilă (†1979)”.
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Expoziție 100 de ani de HCC, la Arhivele Naționale Alba. In: Ziarul
Unirea (11 februarie 2019)
https://youtu.be/8QniOSftm_4
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Poveștile și istoria Colegiului HCC Alba Iulia, în arhivele județene. Cel
mai prestigios liceu din Alba, la 100 de ani. In: Alba24.ro (11 februarie
2019)
https://alba24.ro/povestile-si-istoria-colegiului-hcc-alba-iulia-in-arhivele-judetene-cel-mai-prestigios-liceudin-alba-la-100-de-ani-697430.html

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia împlinește un secol de la
deschiderea oficială. Zilele Colegiului – ediția Centenar 2019, au început în data de 11 februarie și
sunt dedicate acestui eveniment important în viața instituției de învățământ.
Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale a găzduit, în programul manifestărilor,
vernisajul unei expoziții intitulate „H.C.C.-ul în povești, imagini și documente la Centenar”.
Poveștile colegiului HCC din Alba Iulia, în arhive
Istoria, colegiului a fost marcată de-a lungul timpului de evenimente pe care unii poate le mai
țin încă minte. În arhivele colegiului s-au păstrat documente care arată cum era viața de zi cu zi a
instituției de învățământ.

212

În 27 aprilie 1945, doi elevi de clasa I, Maior Alexandru și Iancu Zeno, au fost bătuți „până la
sânge” de un coleg de clasa a V-a.
Pentru a clarifica situația, părinții celor doi elevi au mers la direcțiunea liceului și au cerut
pedepsirea celui care le-a bătut copii.
„Elevul problemă” de atunci, era un anume Lucian Spineanu, care era cunoscut pentru faptele
sale antisociale.
Lucian din clasa a V-a fuma în spații publice, folosea „cuvinte triviale” și înjurături la adresa
elevilor mai mici, ba mai mult chiar și la adresa profesorilor.
Pe lângă comportamentul deplasat, acesta mai avea și 17 absențe nemotivate, iar pentru a nu
da ochii cu părinții elevilor pe care i-a bătut, acesta a fugit din localitate.
În 2 mai 1945, consiliul profesoral de pe atunci au luat o hotărâre în ceea ce primește soarta
elevului problemă și o adresă a fost trimisă atunci către Ministrul Educației Naționale, pentru a fi
aprobată.
Un alt episod din istoria colegiului se referă la ocuparea a mai bine de jumătate din localul
liceului de către armata sovietică. Într-o scurtă telegramă către Inspectorul General Șef, se
raportează cu onoare. că ocuparea a început la data de 1 iulie 1945 și nu se știe când va fi eliberat.
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Dincolo de aceste mici incidente, de altfel normale, HCC a devenit cel mai important liceu din
județul Alba, reușind să ”producă” generații extraordinare de elevi, răspândiți acum pe toate
meridianele lumii.
Istoricul Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”
Ideea înfiinţării acestui liceu se pare că a prins contur după conferinţa profesorilor români din
2 decembrie 1918 şi s-a consolidat după 3 ianuarie 1919 când Consiliul Dirigent a hotărât preluarea
şcolilor, cu întregul lor inventar, prin delegaţii desemnaţi de către prefecţii judeţelor.
Ziua în care s-a făcut deschiderea oficială a cursurilor liceului care avea să primească numele
simbolic de „Mihai Viteazul” este considerată luni, 3 februarie 1919, când s-a făcut deschiderea
oficială a cursurilor, printr-un serviciu divin oficiat la cele două biserici protopopeşti din oraş
(ortodoxă şi greco-catolică) în prezenţa elevilor, profesorilor, oficialităţilor şi părinţilor.
În aceeaşi zi s-au instalat în funcţie şi primele cadrele didactice. Liceul de Stat „Mihai
Viteazul” era de băieţi. Fetele erau primite numai ca particulare. Iniţial, liceul a funcţionat cu patru
clase (127 elevi ordinari şi 45 particulari dintre care 37 fete) în localul fostei Şcoli Civile de Stat
Maghiare.
În anul şcolar următor 1919/1920 s-au pus bazele bibliotecilor pentru profesori şi, separat
pentru elevi şi se editează primul anuar al liceului.
La 25 iunie 1922 liceul este vizitat de ministrul învăţământului, Constantin Anghelescu, care,
impresionat de ordinea şi disciplina din sălile de clasă dar şi de condiţiile improprii de lucru din
localul şcolii, a promis suma de un milion de lei pentru începerea construcţiei unui nou local.
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Mai apoi, Parlamentul României votează, în acest scop, suma de 25 milioane lei, astfel că
lucrările la noul local (clădirea actuală) încep în aprilie 1923 pe terenul în suprafaţă de şapte iugăre
şi 1032 stânjeni pătraţi (200/200 m) donaţi de către proprietarii Cirlea Ioan şi fiul.
În următorii anii s-a continuat editarea anuarelor, a revistei de ştiinţă şi literatură „Gând
tineresc” s-au îmbogăţit colecţiile bibliotecii, muzeului de istorie şi arheologie (în anul 1924 liceul a
contribuit cu o colecţie de puşti, pistoale, săbii şi lănci la înfiinţarea muzeului memorial Avram
Iancu, de la Vidra de Sus), de ştiinţe naturale, în curtea liceului a fost creată o mică grădină
botanică. Au activat Societăţi de lectură: „George Coşbuc” „Ion Creangă”, Societatea muzicală
„Iacob Mureşianu”, Clubul sportiv „Mihai Viteazul”, Societatea de Gimnastică şi Sport, Societăţi
religioase „Lumina”, „Sfântul Gheorghe”a elevilor ortodoxi şi „Sfânta Maria”, „Sfântul Dumiru” a
elevilor greco-catolici, Societatea de Cruce Roşie.
Deşi lucrările la noul local debutează în 1923 finalizarea construcţiei s-a realizat abia în 1940,
astfel că începând cu anul şcolar 1940/1941 la 7 noiembrie debutează cursurile în actuala clădire.
Situaţia politică şi socială se agravează în următorii ani, influenţând negativ procesul de
învăţământ. În anul şcolar 1944/1945, judeţul devine teatru de război iar liceul este evacuat, el fiind
transformat în spital militar sovietic.
Din anul şcolar 1945/1946 liceul îşi reia cursurile în clădirea proprie. Începând cu acelaşi an
şcolar apar primele măsuri de reorganizare a procesului de învăţământ, în funcţie de noua politică a
guvernului doctor Petru Groza.
În următorii ani are loc curăţirea aparatului didactic de elementele „necorespunzătoare”,
politizarea procesului de învăţământ, cenzurarea publicaţiilor liceului, apoi suspendarea lor,
introducerea obligativităţii studierii limbii ruse, eliminarea din Planurile de învăţământ a limbii
franceze, engleze, italiene.
În anul şcolar 1956/1957 liceului i se schimbă denumirea în Şcoala Medie Mixtă nr. 2 iar la 1
septembrie 1960 se uneşte cu Şcoala Medie „Horea Cloşca şi Crişan” (fostul liceu de fete).
Astfel că se va renunţa la denumirea de Şcoală Medie şi se va reveni la cea de liceu – Liceul
„Horea Cloşca şi Crişan”.
Din anul şcolar 1977/1978 titulatura şcolii se schimbă devenind Liceul de matematică- fizică
„Horea Cloşca şi Crişan” iar la data de 28 februarie 1999 liceului i se atribuie denumirea
de Colegiul Naţional „Horea Cloşca şi Crişan”.
Cu toate schimbările şi transformările din domeniul politic, social, economic, educativ, o
constantă se poate urmări în evoluţia de 92 ani ai şcolii şi anume că încă de la înfiinţare liceul s-a
impus în peisajul albaiulian ca un principal focar de cultură şi civilizaţie, el fiind pentru toate cele
91 de promoţii un loc care le-a oferit şansa cunoaşterii şi consolidării de concepte precum
libertatea, toleranţa, corectitudinea, adevărul, unde au învăţat să treacă de la tradiţie la inovaţie , să
aibă libertatea de a alege, de a nu copia, de a nu mima.
Drept urmare, întreaga activitate a cadrelor didactice s-a subordonat principiului că şcoala
este pentru elevi un loc pentru muncă dar şi pentru viaţă, pentru a descoperi lucruri noi, a lega
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prietenii, a elabora proiecte, unele cu implicaţii extrem de profunde pentru viitor, pentru a primii şi
a-şi asuma responsabilităţi.
Specificul liceului este dat în primul rând de climatul de învăţare şi de învăţământul de
performanţă pe care urmăresc să-l realizeze cu consecvenţă şi profesorii şi elevii, rezultatele
confirmând un evident progres, ceea ce conferă prestigiu acestui colegiu.
Eficienţa activităţii desfăşurată de Colegiul Naţional „Horea Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia
poate fi măsurată prin aportul generaţiilor de absolvenţi care lansate în viaţă an de an, au devenit
personalităţi de marcă în diferite domenii de activitate, au înălţat valorile spirituale, ştiinţifice,
morale, artistice, tehnice, pentru promovarea libertăţii, a binelui, a utilului, a frumosului şi a
adevărului.
Toate acestea dovedesc importanţa şi rolul acestei instituţii şcolare în viaţa comunităţii
locale, naţionale şi chiar internaţionale.
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100 de ani HCC – istorie inedită și manifestări. In: Revista de Alba
(11 februarie 2019)
http://revistadealba.ro/100-de-ani-hcc-istorie-inedita-si-manifestari/

Astăzi, 11 februarie, au debutat Zilele Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba
Iulia, Ediţia dedicată împlinirii a 100 de ani de la înfiinţare. Sărbătorirea acestor zile a fost deschisă,
la ora 10, cu un vernisaj găzduit de Arhivele Naționale, Serviciul Județean Alba.
Sub numele „HCC-ul în poveşti,
imagini şi documente la Centenar”, la
sediul Arhivelor au fost prezentate
documente, atât în originar cât și copie,
care atestă fragmente din cei 100 de ani de
viață ai liceului:
”Avem,
în
această
expoziție,
cataloage, cotoare ale unor diplome
ridicate, diplome neridicate, iar pe panouri
avem copii după documente ordonate
cronologic. Am prezentat documente pe
care un elev sau un absolvent nu le-ar putea
vedea : documente referitoare la profesori.
Așa veți putea vedea că există și foaie de
calificare a profesorului, și foi oficioase referitoare la serviciu, și adeverințe ale profesorilor” a
explicat Dana Zecheru, șefa Serviuciului Arhivelor Alba.
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Aspecte inedite din viața liceului
În 1938 , construcția în care funcționează acum liceul a fost solicitată și preluată de către
rezidentul regal al ținutului Mureș ca sediu administrativ al ținutului, pentru că era singura care se
preta la a fi sediu de ținut. Atunci
au fost alocați bani pentru
instalația electrică și cea sanitară.
În cel de-al II-lea război
mondial mulți elevi refugiați au
fost găzduiți sau trimiși în tabere
de odihnă, în cazul în care aveau
probleme de sănătate.
Multe documente atestă și
faptul că, în timpul războiului,
elevii participau, pe timp de vară,
la culegerea de plante medicinale
care, apoi, erau trimise pe front :
„În anul 1942 s-au trimis, la
Depozitul de Subzistență de la
Sibiu 43 de kg de plante
medicinale uscate, o cantitate
foarte mare” a spus Dana Zecheru.
Printre poveștile atestate documentar mai este și cea a doi elevi ai liceului care, se pare au
participat la rebeliunea legionară. În urma cercetărilor a rezultat că cei doi nu au participat activ,
dar, pentru faptul că au rămas în parcul unde erau legionarii și nu au încercat să plece, elevii au fost
pedepsiți printr-o săptămână de absențe nemotivate și scăderea notei la purtare la 6. Scăderea notei
la purtare în acele vremuri însemna că elevul nu mai putea beneficia de accesul gratuit la studii.
În 1945 sediul liceului devine, parțial, spital militar sovietic, mobilierul fiind luat de Muzeul
Regional al Unirii pentru a face loc
paturilor de spital.
Programul Centenarului
HCC
„Liceul nostru este primul
liceu de stat din Transilvania, el nu
este doar un simbol al Alba Iuliei, ci
și un simbol al României” a declarat
cu mândrie directorul instituției de
învățământ, Valeriu Cerbu.
Pentru a marca cei 100 de ani
de viață și ceea ce a însemnat pentru
toți albaiulienii acest liceu, vor avea
loc o serie de manifestări ce se vor
încheia în data de 2 martie.
Pe data de 20 februarie, la sala profesorală din cadrul colegiului va avea loc, începând cu ora
14.00, un concurs pe teme istorice „100 de ani de la Marea Unire și 100 de ani de HCC 1919 –
2019”. În 26 februarie va avea loc un alt concurs, de această dată intitulat „100 de ani de existență a
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liceului”. Tot pe 26 februarie, de la ora 13.00, în curtea liceului va avea loc evenimentul „Marea
îmbrățișare”. Ziua va continua, de la ora 14.00, cu piesa de teatru „Ziua Unirii”.
În 27 februarie, în șanțurile Cetății va avea loc, de la ora 11.00, Crosul HCC, iar de la ora
18.00, în curtea colegiului albaiulian se vor lansa 100 de lampioane.
28 februarie va debuta, de la ora 10.00, cu depuneri de coroane la Obeliscul lui Horea și pe
Dealul Furcilor,iar de la ora 14.00 va avea loc spectacolul de teatru „Ani de liceu”.
Pe 1 Martie, de la ora 12.30, pe holul principal al colegiului va avea loc dezvelirea bustului
dir. prof. Eugen Hulea, a plăcii directorii colegiului și galerie directori și lansarea albumului „100
de ani mai târziu aici”.
Manifestările vor fi încheiate cu Gala Centenar HCC 100 pe data de 2 martie la Ballroom, de
la ora 17.
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Ghergu, Robert. Expoziție de artă „HCC 100”. In: Ziarul Unirea, 12
februarie 2019, pag. 2
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Ghergu, Robert. HCC-ul în povești, imagini și documente la centenar.
In: Ziarul Unirea, 12 februarie 2019, pag.7
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Predescu, Flaviu. Centenarul Colegiului Național „Horea, Cloșca și
Crișan” din Alba Iulia. In: DC News (12 februarie 2019)
https://www.dcnews.ro/centenarul-colegiului-national-horea-closca-si-crisan-din-alba-iulia_636758.html

Luna februarie este luna în care Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan" din Alba
Iulia îmbracă haină de sărbătoare pentru a marca cei 100 de ani scurși de când au luat loc în
băncile instituției de învățământ primii elevi și de când au deschis larg porțile minții și ale
sufletului învățăceilor lor primele cadre didactice ce au slujit cu respect și devotement această
școală.
Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga" Alba nu putea să nu își aducă un semnificativ aport cultural la
acest mare eveniment, fiind prezentă în programul manifestărilor cu trei momente distincte.
Marți, 12 februarie 2019, la sala multimedia a Colegiului Național ,,Horea, Cloșca și Crișan" se va
derula proiectul Caravana literară scriitori în școală, un proiect ce are ca principal obiectiv intermedierea unor
întâniri directe între elevi și scriitori. Desfășurându-se în cadrul marii sărbători a colegiului, de această data la
caravan vor fi prezenți scriitori al căror destin s-a intersectat cu unitatea de învățământ fie ca foși elevi, fie ca
dascăli. Sub genericul ,,Itinerarii poetice" vor fi prezentate cărți ale autorilor Silvan Stâncel, Felicia Colda și
Daniela Barb Floroian și va fi lansată cartea de poezie ,,Șoaptele luminii" a profesoarei Sonia Elvireanu.
Carte va fi prezentată de conf.univ.dr. Rodica Chira. Momentul prezentărilor de carte va fi încununat cu un
recital de poezie susținut de Rodica Chira, Sonia Elvireanu și Felicia Colda și cu două momente artistice
susținute de elevii Colegiului National ,,Horea, Cloșca și Crișan" coordonați de prof. Lodoabă Liviu și de
trioul instrumental Trio Alla Breve format din profesorii Tudor Dragoș, Cristina Rodean și Ovidiu Romoșan.
Al doilea eveniment cultural dedicat centenarului Colegiului ,,Horea, Cloșca și Crișan" va avea loc
vineri 21 februarie 2019 la ora 12:00 la sala multimedia a colegiului. Cu acest prilej va fi lansat în prezența
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profesorilor și elevilor colegiului romanul ,,Ceața" al scriitoarei Sonia Elvireanu, fost cadru didactic al
colegiului și membră a Uniunii Scriitorilor din România – filiala Alba – Hunedoara. Romanul va fi prezentat
de profesorul Ironim Munteanu iar prezentarea va fi ilustrată de fragmente semnificative din text, lectorate de
Felicia Colda. Evenimentul va fi încheiat de elevii colegiului cu un moment lirico-muzical coordonat de
prof. Lodoabă Liviu.
Organizatorii celor două evenimente culturale sunt Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană
,,Lucian Blaga" Alba, Asociația Alba Manche Împreună/Ami și Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan"
din Alba Iulia. Alături de instituțiile organizatoare vor contribui la reușita evenimentelor ca parteneri
Universitatea ,,1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Liceul de Arte ,,Regina Maria" din Alba Iulia și Asociația
CulturArt din Alba Iulia. Proiectele fac parte din programul de activități al Bibliotecii Județene ,,Lucian
Blaga" Alba pentru anul 2019 și au ca scop organizarea de către bibliotecă a unor evenimente culturale
menite să satisfacă cerințele exprimate de membrii comunității din județul Alba, arată un comunicat BJLB
Alba.
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Alba Iulia – Manifestări organizate de Biblioteca Județeană Lucian
Blaga” cu ocazia centenarului Colegiului H.C.C. In: Ziarul Apulum
(12 februarie 2019)
www.ziarulapulum.ro/alba-iulia-manifestari-organizate-de-biblioteca-judeteana-lucian-blaga-cu-ocaziacentenarului-colegiului-h-c-c-0053138

Luna februarie este luna în care Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia
îmbracă haină de sărbătoare pentru a marca cei 100 de ani scurși de cînd au luat loc în băncile
instituției de învățământ primii elevi și de cînd au deschis larg porțile minții și ale sufletului
învățăceilor lor primele cadre didactice ce au slujit cu respect și devotement această școală.
Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba nu putea să nu își aducă un semnificativ aport
cultural la acest mare eveniment, fiind prezentă în programul manifestărilor cu trei momente
distincte.
Marți 12 februarie 2019, începând cu ora 12:00, la sala multimedia a Colegiului Național
,,Horea, Cloșca și Crișan” se va derula proiectul Caravana literară scriitori în școală, un proiect ce
are ca principal obiectiv intermedierea unor întâniri directe între elevi și scriitori. Desfășurându-se
în cadrul marii sărbători a colegiului, de această data la caravan vor fi prezenți scriitori al căror
destin s-a intersectat cu unitatea de învățământ fie ca foși elevi, fie ca dascăli. Sub genericul
,,Itinerarii poetice” vor fi prezentate cărți ale autorilor Silvan Stâncel, Felicia Colda și Daniela Barb
Floroian și va fi lansată cartea de poezie ,,Șoaptele luminii” a profesoarei Sonia Elvireanu. Carte va
fi prezentată de conf.univ.dr. Rodica Chira. Momentul prezentărilor de carte va fi încununat cu un
recital de poezie susținut de Rodica Chira, Sonia Elvireanu și Felicia Colda și cu două momente
artistice susținute de elevii Colegiului National ,,Horea, Cloșca și Crișan” coordonați de prof.
Lodoabă Liviu și de trioul instrumental Trio Alla Breve format din profesorii Tudor Dragoș,
Cristina Rodean și Ovidiu Romoșan.
Al doilea eveniment cultural dedicat centenarului Colegiului ,,Horea, Cloșca și Crișan” va
avea loc vineri 21 februarie 2019 la ora 12:00 la sala multimedia a colegiului. Cu acest prilej va fi
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lansat în prezența profesorilor și elevilor colegiului romanul ,,Ceața” al scriitoarei Sonia Elvireanu,
fost cadru didactic al colegiului și membră a Uniunii Scriitorilor din România – filiala Alba –
Hunedoara. Romanul va fi prezentat de profesorul Ironim Munteanu iar prezentarea va fi ilustrată
de fragmente semnificative din text, lectorate de Felicia Colda. Evenimentul va fi încheiat de elevii
colegiului cu un moment lirico-muzical coordonat de prof. Lodoabă Liviu.
Organizatorii celor două evenimente culturale sunt Consiliul Județean Alba, Biblioteca
Județeană ,,Lucian Blaga” Alba, Asociația Alba Manche Împreună/Ami și Colegiul Național
,,Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Alături de instituțiile organizatoare vor contribui la reușita
evenimentelor ca parteneri Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Liceul de Arte
,,Regina Maria” din Alba Iulia și Asociația CulturArt din Alba Iulia. Proiectele fac parte din
programul de activități al Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba pentru anul 2019 și au ca scop
organizarea de către bibliotecă a unor evenimente culturale menite să satisfacă cerințele exprimate
de membrii comunității din județul Alba.
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Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”. In: Alba Iulia QR
(12 februarie 2019)
https://albaiuliaqr.ro/colegiul-national-horea-closca-crisan/

Liceul de stat din Alba Iulia a fost primul înființat în Transilvania după Unirea din 1918.
Fondat în 1 februarie 1919, liceul a fost denumit „Mihai Viteazul”. Noua instituție de învățământ nu
a avut, însă, un local propriu, în prima fază a existenței sale din deceniile interbelice, astfel că a
schimbat mai multe spații din oraș. Primul a fost în clădirea în care activează astăzi Liceul de
Muzică și Arte Plastice „Regina Maria”. Cursurile au început atunci cu 300 de elevi distribuiți în
cinci clase.
Piatra de temelie a noului sediu al Liceului s-a pus în 1923, pe un teren de patru hectare, situat
în zona vestică a cetății, pe Platoul Romanilor. Lucrările s-au finalizat abia în 1940. Înainte ca
imobilul să fie funcțional, a servit, totuși, ca sediu pentru alte instituții. În 1938, spre exemplu, Alba
Iulia devenea capitala Ținutului Mureș, iar Rezidența Regală a Ținutului a activat în clădirea
liceului.
Clădirea a început să servească scopului pentru care a fost construită începând cu anul școlar
1940-1941. Peste doar patru ani, liceul era evacuat. Clădirea a intrat în slujba armatei sovietice, care
a organizat aici un spital militar.
Calitatea corpului profesoral a reprezentat un argument important în creșterea prestigiului
liceului. Au predat aici profesori de înaltă ținută, oameni importanți cel puțin pentru mediul
științific și cultural local.
Din anul 1965, liceul și-a schimbat denumirea în Școala secundară „Horea, Cloșca și
Crișan”. Și în zilele noastre poartă numele conducătorilor Răscoalei de la 1784, dar are rang de
Colegiu Național, și este una dintre instituțiile de învățământ preuniversitar de prestigiu din județul
Alba.
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Ghergu, Robert. Doi jurnaliști de la Ziarul „Unirea”, printre
personalitățile cărții „Liceeni…odinioară”. In: Ziarul Unirea, 13
februarie 2019, pag. 2
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Ghergu, Robert. „Liceeni…odinioară” și „Dicționarul scriitorilor”
evidențiază prestigiul Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”
Alba Iulia. In: Ziarul Unirea, 13 februarie 2019, pag. 7

.
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Centenarul Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba
Iulia. In: Ziarul Lumina (13 februarie 2019)
http://ziarullumina.ro/centenarul-colegiului-national-horea-closca-si-crisan-din-alba-iulia-141484.html

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a luat parte luni 11 februarie, la
manifestările dedicate zilelor Colegiului Național „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia.
Evenimentul a fost organizat cu prilejul împlinirii a 100 de ani de existență a Colegiului albaiulian,
primul liceu românesc din Transilvania înființat după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei a participat la vernisajul intitulat
„H.C.C.-ul în povești, imagini și documente la Centenar”, eveniment organizat cu prilejul împlinirii
a 100 de ani de existență a Colegiului albaiulian, primul liceu românesc din Transilvania înființat
după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.
Manifestările s-au desfășurat la sediul Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale, fiind
organizate de către Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, Serviciul Județean
Alba al Arhivelor Naționale și Consiliul Județean Alba. În cadrul expoziției, au fost prezentate
imagini și documente, unele cu o vechime de aproape un secol, care surprind istoria Colegiului din
orașul Marii Uniri, înființat în anul 1919. Prin acest eveniment a fost adus un omagiu atât celor care
au contribuit la înființarea instituției, cât și cadrelor didactice și personalităților care au activat aici
de-a lungul timpului.
În cuvântul rostit cu prilejul participării la evenimentele dedicate Centenarului Colegiului
albaiulian, Înaltpreasfinţuitul Arhiepiscop Irineu a spus: „Mă bucur să particip astăzi la sărbătoarea
Colegiului Naţional «Horea, Cloșca și Crișan» din Alba Iulia. Această școală prestigioasă este
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spațiul în care tânărul poate să urce pe scara valorilor și să țintească spre scopuri înalte, valorificând
timpul și înmulțind talanții. Bineînțeles, aceasta se realizează sub îndrumarea profesorilor de aici,
care sunt conștienți că «cel ce practică arta de a educa trebuie să fie mai priceput și mai talentat
decât un pictor și decât un sculptor», precum arată Sfântul Ioan Gură de Aur (†407). Elevii
Colegiului au datoria să prețuiască anii de studiu ca pe un timp propice pentru formarea și
dezvoltarea însușirilor intelectuale, morale și fizice. Numai așa vor putea fi de un real folos
societății, printr-o frumoasă conduită și prin competență profesională. Însă, nu trebuie neglijată
relația cu Dumnezeu, adică religia creștină, care este «însăși educatoarea speciei umane, pedagogia
metafizică și istorică a omenirii», cum afirma marele pedagog român Vasile Băncilă (†1979)”,
conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.
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Ghergu, Robert. Carte dedicată Obeliscului lui Horea, Cloșca și Crișan.
In: Ziarul Unirea, 15 februarie 2019, pag. 2
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Ghergu, Robert. Colegiul Național „HCC” are propriul dicționar de
scriitori. In: Ziarul Unirea, 15 februarie 2019, pag. 7
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Versiune si Adevar, cu Emil Pojar și directorul Colegiului Național
Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, Valer Cerbu. In: AtlasFM
(19.02.2019)
https://www.facebook.com/atlasfm/videos/384575905690519/
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Ghergu, Robert. 100 de ani de tradiții, 100 de ani de la Marea Unire, 100 de
ani de „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia. In: Ziarul Unirea, 19 februarie
2019, pag. 12

Ghergu, Robert. Cartea despre primul monument dedicate memoriei eroilor
Horea, Cloșca și Crișan. In: Ziarul Unirea, 20 februarie 2019, pag. 5
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Ghergu, Robert. „Pe urmele Marii Uniri de la 1918„, masă rotundă la
„HCC”. In: Ziarul Unirea, 21 februarie 2019, pag. 7

Ghergu, Robert. Cartea „100 de ani de tradiții în județu Alba”. In:
Ziarul Unirea, 21 februarie 2019, pag. 7
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LUNI: „La centenar despre robotul XEO”, în holul Colegiului
Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. PROGRAMUL
activităților ultimei săptămâni aniversare. In: Ziarul Unirea
(23 februarie 2019)
https://ziarulunirea.ro/luni-la-centenar-despre-robotul-xeo-in-holul-colegiului-national-horea-closca-sicrisan-din-alba-iulia-programul-activitatilor-ultimei-saptamani-aniversare-512503/

Cu prilejul sărbătoririi celor 100 de ani de la înființare, conducerea Colegiului Național
„Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia a pregătit o serie de activități aniversare, organizate de
Zilele Colegiului.
Manifestările se vor încheia sâmbătă 2 martie, la
ora 17.00, cu Gala Centenar „HCC 100”,
desfășurată la centrul comercial Alba Mall.
Programul activităților:
*25 februarie, orele 11.00 – 14.00: holul principal:
„La centenar despre robotul XEO”, ora 12.00,
curtea colegiului: „Descoperă istoria liceului”, sala
multimedia: „Scene din viața de ieri și de azi în
HCC”, ora 14.00, cancelarie: spectacolul literarmuzical „Cântec pentru mâine”,
*26 februarie, ora 11.00, Centrul de Informatică
(MM1): concursul „100 de ani de existență a
liceului”, ora 11.00, sala multimedia: „Cu profesorii noștri despre scrierile lor”, ora 13.00, curtea
colegiului: „Marea îmbrățișare”, ora 14.00, cancelarie: piesa de teatru „Ziua Unirii”, sala 28:
”Școala mea. Gânduri de boboci la centenar”,
*27 februarie, ora 11.00, șanțurile Cetății: Crosul HCC, ora 12.00, sala multimedia: lansarea
numărului aniversar al revistei colegiului „Gând tineresc” și lansarea site-ului hcc.100, ora 13.00,
cancelarie: „In memoriam: slujbă pentru foștii profesori și elevi”, ora 18.00, curtea liceului: „Să ne
gândim la ei mereu: lansarea a 100 de lampioane”,
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*28 februarie, ora 10.00, Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan: depunere de coroane, ora 11.00,
Dealul Furcilor: depunere de coroane, orele 12.00 – 14.00, laboratorul de chimie: „Istoria
laboratorului”, ora 14.00, cancelarie: teatru – „Ani de liceu”,
*1 martie, ora 12.30, holul principal: dezvelirea bustului prof. Eugen Hulea și a Galeriei directorilor
și lansarea albumului „100 de ani mai târziu aici”;
*2 martie, ora 17.00, Alba Mall – Gala Centenar „HCC 100”.
Evenimentele sunt organizate de Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, împreună cu CJ
Alba, Instituția Prefectului, IȘJ Alba, Primăria și CL Alba Iulia și Serviciul Județean Alba al
Arhivelor Naționale, cu sprijinul sponsorilor și partenerilor.
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Dinică, Anca. Lansare de carte. In: Ziarul Unirea,
25 februarie 2019, pag. 2
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Ghergu, Robert. Marea Îmbrățișare a Colegiului Național „HCC”,
reeditată la centenary. In: Ziarul Unirea, 25 februarie 2019, pag. 7
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FOTO, VIDEO: „Marea îmbrățișare” la Colegiul Național „Horea,
Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, la sărbătorirea celor 100 de ani de la
înființare. In Ziarul Unirea (26 februarie 2019)
https://ziarulunirea.ro/foto-video-marea-imbratisare-la-colegiul-national-horea-closca-si-crisan-din-albaiulia-la-sarbatorirea-celor-100-de-ani-de-la-infiintare-512799/

Peste o mie de elevi ai Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, dar
și alte unități de învățământ din oraș, au participat marți, 26 februarie la „Marea
îmbrățișare”, un alt eveniment din seria celor dedicate sărbătoririi celor 100 de ani de la
înființare.
Deschiderea Zilelor Colegiului a avut loc
luni, 11 februarie, la Serviciul Județean Alba al
Arhivelor Naționale cu vernisajul expoziției
„HCC-ul în povești, imagini și documente la
centenar”. Evenimentele sunt organizate de
Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”,
împreună cu CJ Alba, Instituția Prefectului, IȘJ
Alba, Primăria și CL Alba Iulia și Serviciul
Județean Alba al Arhivelor Naționale, cu sprijinul
sponsorilor și partenerilor.
Ideea înfiinţării acestui liceu se pare că a prins contur după conferinţa profesorilor români din
2 decembrie 1918 şi s-a consolidat după 3 ianuarie 1919 când Consiliul Dirigent a hotărât preluarea
şcolilor, cu întregul lor inventar, prin delegaţii desemnaţi de către prefecţii judeţelor.
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Ziua în care s-a făcut deschiderea oficială a cursurilor liceului care avea să primească numele
simbolic de „Mihai Viteazul” este considerată luni, 3 februarie 1919, când s-a făcut deschiderea
oficială a cursurilor, printr-un serviciu divin oficiat la cele două biserici protopopeşti din oraş
(ortodoxă şi greco-catolică) în prezenţa elevilor, profesorilor, oficialităţilor şi părinţilor.

În aceeaşi zi s-au instalat în funcţie şi primele cadrele didactice. Liceul de Stat „Mihai
Viteazul” era de băieţi. Fetele erau primite numai ca particulare. Iniţial, liceul a funcţionat cu patru
clase (127 elevi ordinari şi 45 particulari dintre care 37 fete) în localul fostei Şcoli Civile de Stat
Maghiare.
În anul şcolar următor 1919/1920 s-au pus bazele bibliotecilor pentru profesori şi, separat
pentru elevi şi se editează primul anuar al liceului.
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La 25 iunie 1922 liceul este vizitat de ministrul învăţământului, Constantin Anghelescu, care,
impresionat de ordinea şi disciplina din sălile de clasă dar şi de condiţiile improprii de lucru din
localul şcolii, a promis suma de un milion de lei pentru începerea construcţiei unui nou local.

Mai apoi, Parlamentul României votează, în acest scop, suma de 25 milioane lei, astfel că
lucrările la noul local (clădirea actuală) încep în aprilie 1923 pe terenul în suprafaţă de şapte iugăre
şi 1032 stânjeni pătraţi (200/200 m) donaţi de către proprietarii Cirlea Ioan şi fiul.
În următorii anii s-a continuat editarea anuarelor, a revistei de ştiinţă şi literatură „Gând
tineresc” s-au îmbogăţit colecţiile bibliotecii, muzeului de istorie şi arheologie (în anul 1924 liceul a
contribuit cu o colecţie de puşti, pistoale, săbii şi lănci la înfiinţarea muzeului memorial Avram
Iancu, de la Vidra de Sus), de ştiinţe naturale, în curtea liceului a fost creată o mică grădină
botanică. Au activat Societăţi de lectură: „George Coşbuc” „Ion Creangă”, Societatea muzicală
„Iacob Mureşianu”, Clubul sportiv „Mihai Viteazul”, Societatea de Gimnastică şi Sport, Societăţi
religioase „Lumina”, „Sfântul Gheorghe”a elevilor ortodoxi şi „Sfânta Maria”, „Sfântul Dumiru” a
elevilor greco-catolici, Societatea de Cruce Roşie.
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Video - Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia la 100 de
ani, Marea îmbrățișare. In: Canalul de YouTube al Ziarului Unirea
(26 februarie 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=bxN99upVqhs
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Video - Marea îmbrățișare a liceului HCC din Alba Iulia. In: Canalul de
YouTube al Ziarului Unirea (26 februarie 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=6DXtwH6PCO8
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Video - Interviu cu un fost elev al Colegiului HCC din Alba Iulia. In:
Canalul de YouTube al Ziarului Unirea (26 februarie 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=a6-f2VAsB-s
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Video - Interviu cu directorul Colegiului HCC, Cerbu Valeriu. In:
Canalul de YouTube al Ziarului Unirea (26 februarie 2019)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=aWGGFsIHVGw
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VIDEO: MAREA ÎMBRĂȚIŞARE, la aniversarea a 100 de ani de la
înființarea Colegiului Național „HCC” din Alba Iulia. In Alba24.ro
(26 februarie 2019)
https://alba24.ro/video-marea-imbratisare-la-aniversarea-a-100-de-ani-de-la-infiintarea-colegiului-nationalhcc-din-alba-iulia-699621.html

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, primul liceu românesc
înfiinţat în Transilvania, împlineşte 100 de ani de la înfiinţare, iar cu această ocazie a găzduit,
marţi, evenimente speciale.
Este vorba despre „Marea îmbrăţişare”, un eveniment simbolic în cadrul căruia sute de elevi
s-au prins într-un lanţ uman, în jurul colegiului, în semn de recunoștință pentru instituția care a
format atâtea personalități reprezentative pentru județul Alba și nu numai.
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Tot marţi, colegiul a găzduit concursul „100 de ani de existență a liceului” şi piesa de teatru
„Ziua Unirii”.
Zilele Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia – Ediţia dedicată împlinirii a
100 de ani de la înfiinţare a început în 11 februarie şi va continua până în 2 martie.
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Marea îmbrățișare la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”
Alba Iulia. In: Alba7.ro (26 februarie 2019)
https://alba7.ro/marea-imbratisare-la-colegiul-national-mihai-viteazul-alba-iulia/

Festivităţile prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional
„Horea, Cloşca şi Crişan” se apropie de final.
Peste o mie de HCC-işti, cum sunt numiţi elevii colegiului, dar şi elevi veniţi de la alte şcoli
din oraş au participat marţi, 26 februarie, la Marea îmbrăţiţare, manifestare dedicată Centenarului
Colegiului.
Zilele Colegiului au debutat pe 11 februarie
cu vernisajul expoziţiei „HCC-ul în poveşti,
imagini şi documente la centenar” şi se vor încheia
în 2 martie cu Gala Centenar HCC.
Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia
este cel mai vechi liceu românesc din Transilvania,
înfiinţat la scurt timp după Marea Unire.
Ziua Colegiului este considerată ziua în care a
avut loc deschiderea oficială a cursurilor liceului de
băieţi (care a primit numele de „Mihai Viteazul”):
este vorba de ziua de luni, 3 februarie 1919. În 1977
numele colegiului va fi schimbat, acesta devenind o marcă a calităţii educaţionale în judeţ: „Horea,
Cloşca şi Crişan”.
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„Marea

îmbrățișare” la cel mai vechi liceu din județul Alba. Peste o mie
de elevi au participat la eveniment. In: Timis24.ro (26 februarie 2019)

https://www.timis24.ro/marea-imbratisare-la-cel-mai-vechi-liceu-din-judetul-alba-peste-o-mie-de-elevi-auparticipat-la-eveniment/

Peste 1.000 de elevi au “îmbrăţişat”, în cadrul unui eveniment organizat marţi, primul
liceu de stat românesc din Transilvania, înfiinţat în urmă cu 100 de ani la Alba Iulia, la scurt
timp după Marea Unire.
Fiecare având în mână câte un balon galben, elevii, proveniţi nu numai de la Colegiul
Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan”, ci şi de la alte şcoli generale din Alba Iulia, posibili viitori
liceeni la această unitate, au participat la “Marea îmbrăţişare”, unul dintre evenimentele aniversare
organizate pentru a marca împlinirea unui veac de la înființarea instituției.
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„Marea îmbrățișare” la cel mai vechi liceu din județul Alba. Peste o mie de
elevi au participat la eveniment. In: România24.ro (26 februarie 2019)
https://romania24.ro/marea-imbratisare-la-cel-mai-vechi-liceu-din-judetul-alba-peste-o-mie-de-elevi-auparticipat-la-eveniment-6618.html

Peste 1.000 de elevi au “îmbrăţişat”, în cadrul unui eveniment organizat marţi, primul
liceu de stat românesc din Transilvania, înfiinţat în urmă cu 100 de ani la Alba Iulia, la scurt
timp după Marea Unire.
Fiecare având în mână câte un balon galben, elevii, proveniţi nu numai de la Colegiul
Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”, ci şi de la alte şcoli generale din Alba Iulia, posibili viitori
liceeni la această unitate, au participat la „Marea îmbrăţişare”, unul dintre evenimentele aniversare
organizate pentru a marca împlinirea unui veac de la înfiinţarea instituţiei. Alături de diriginţi, elevii
au înconjurat clădirea colegiului şi s-au ţinut de mâini timp de 5 minute.
Printre cei prezenţi la eveniment s-au aflat şi foşti elevi ai liceului, cum ar fi un colonel în
retragere, stabilit în prezent în Timişoara, şi care a urmat şcoala aici în perioada 1954 şi 1957.
Potrivit directorului Valer Cerbu, actualul colegiu a fost primul liceu de stat românesc din
Transilvania.
deea înfiinţării acestui liceu a prins contur după conferinţa profesorilor români din 2
decembrie 1918 şi s-a consolidat după 3 ianuarie 1919, când Consiliul Dirigent a hotărât preluarea
şcolilor, cu întregul lor inventar, prin delegaţii desemnaţi de către prefecţii judeţelor, se
menţionează în istoricul colegiului, postat pe site-ul unităţii şcolare.
Deschiderea oficială a cursurilor a avut loc pe 3 februarie 1919, şcoala primind denumirea
simbolică de Liceul de Stat „Mihai Viteazul”.
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Liceul, care era unul de băieţi, a funcţionat iniţial în localul fostei Şcolii Civile de Stat
Maghiare. După ce Parlamentul României a votat alocarea sumei de 25 milioane de lei pentru
ridicarea unui nou edificiu, pe un teren donat de către o familie din Alba Iulia, lucrările au debutat
în aprilie 1923, însă finalizarea construcţiei s-a realizat abia în 1940.
Din 1960, liceul a primit denumirea de „Horea, Cloşca şi Crişan”, iar din 1999, i s-a atribuit
denumirea de Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”. Acesta este considerat o unitate etalon a
învăţământului din Alba.
La deschiderea actualului an de învăţământ, 2018-2019, a fost prezent la festivitate şi şeful
statului, Klaus Iohannis. AGERPRES
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VIDEO: MAREA ÎMBRĂȚIŞARE, la aniversarea a 100 de ani de la
înființarea Colegiului Național „HCC” din Alba Iulia. In:
Transilvania24.ro (26 februarie 2019)
https://transilvania24.ro/video-marea-imbratisare-la-aniversarea-a-100-de-ani-de-la-infiintarea-colegiuluinational-hcc-din-alba-iulia/

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, primul liceu românesc înfiinţat în
Transilvania, împlineşte 100 de ani de la înfiinţare, iar cu această ocazie a găzduit, marţi,
evenimente speciale. Este vorba despre „Marea îmbrăţişare”, un eveniment simbolic în cadrul
căruia sute de elevi s-au prins…
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Ghergu, Robert. Povestiri, fotografii și amintiri despre viața și spiritul
de elev HCC-ist. In: Ziarul Unirea, 26 februarie 2019, pag. 7

254

Ghergu, Robert. Talent cu carul al tinerilor actori ai trupei „Actum” de
la „HCC”. In: Ziarul Unirea, 27 februarie 2019, pag. 2
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Național „HCC”. In: Ziarul Unirea, 27 februarie 2019, pag. 1, 7

256

Alba Iulia. Peste 800 de elevi și profesori la Marea Îmbrățișare a
Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”. In: Ziarul Apulum
(27 februarie 2019)
https://www.ziarulapulum.ro/alba-iulia-peste-800-de-elevi-si-profesori-la-marea-imbratisare-acolegiului-national-horea-closca-si-crisan-0020533

Elevii şi dascălii Colegiului Naţional Horea, Cloşca şi Crişan din Alba Iulia au decis să
sărbătorească împlinirea a 95 de ani de la înfiinţarea instituţiei printr-o manifestare de suflet: O
Mare Îmbrăţişare.
Astăzi, 27 februarie 2014, peste 800 de elevi şi profesori s-au prins în Marea Îmbrăţişare, un
gest de recunoştiinţă pentru cel mai prestigios colegiu din judeţul Alba.
Unii ştiu, alţii, nu, colegiul albaiulian este cea mai veche instituţie românească de
învăţământ liceal din Transilvania – fiind înfiinţată în primele luni după eliberarea Transilvaniei de
sub ocupaţia Austro-Ungariei.
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LIVE VIDEO Gala „Centenar HCC 100” a Colegiului Național Horea
Cloșca și Crișan din Alba Iulia. Premii și recunoștință. In: Alba24.ro
(2 martie 2019)
https://alba24.ro/live-video-gala-centenar-hcc-100-a-colegiului-national-horea-closca-si-crisan-din-alba-iulia-premii-sirecunostinta-700248.html

Sâmbătă, 2 martie, manifestările organizate de Colegiul Național ”Horea Cloșca și
Crișan”din Alba Iulia, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființare, s-au terminat cu o
gală de premiere.
Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a împlinit, la sfârșitul lunii
februarie, 100 de ani de la înființare. Pentru a marca evenimentul, cu ocazia Zilelor Colegiului, în
perioada 11 februarie – 2 martie, reprezentanții instituției de învățământ au pregătit diverse
activități, printre care expoziții, lansări de carte, concursuri, evenimente sportive, spectacole de
teatru și, nu în ultimul rând, Gala „Centenar HCC 100”.
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În timpul evenimentului de sâmbătă seara au fost premiați peste 60 de profesori și personal
auxilar care au activat în cadrul instituției de învățământ.

De asemenea au fost premiați cu diplome și reprezentanții instituțiilor publice din județul
Alba, fie ele de utilitate publică sau de cultură.

Nu în ultimul rând, repezentanții mass-media au fost premiați cu diplome de excelență pentru
buna colaborare pe care o au cu unitatea de învățământ.
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Gala CENTENAR HCC 100 a Colegiului Național „Horea Cloșca și
Crișan” Alba Iulia. In: Canalul de YouTube al Alba24.ro
(2 martie 2019)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=528&v=Yo2CM3_c5CI
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FOTO, LIVE VIDEO: „Gala Centenar HCC 100”, sfârșitul
manifestărilor dedicate sărbătoririi a 100 de ani de la înființarea
Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. In: Ziarul
Unirea (2 martie 2019)
https://ziarulunirea.ro/foto-live-video-gala-centenar-hcc-100-sfarsitul-manifestarilor-dedicate-sarbatoririi-a-100-de-anide-la-infiintarea-colegiului-national-horea-closca-si-crisan-d-513391/

Sărbătorirea celor 100 de ani de la înființarea
Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din
Alba Iulia s-a încheiat sâmbătă, 2 martie 2019, cu
“Gala Centenar HCC 100”, care a avut loc la sala
“Ballroom” din Alba Mall.
“Gala Centenar HCC 100” a încheiat seria
manifestărilor dedicate sărbătoririi a 100 de ani de la
înființarea Colegiului Național „Horea, Cloșca și
Crișan” din Alba Iulia.
În cadrul galei au fost premiate instituții de
învățământ din oraș, sponsori și parteneri media.
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Eveniment comemorativ la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”,
Alba Iulia. In: Ziarul Lumina (4 martie 2019)
http://ziarullumina.ro/eveniment-comemorativ-la-colegiul-national-horea-closca-si-crisan-alba-iulia142046.html

La Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, a avut loc vineri, 1 martie,
comemorarea profesorului Eugen Hulea, directorul instituției între anii 1932-1938. Evenimentul a
marcat, totodată, încheierea activităților dedicate Centenarului liceului albaiulian, prima unitate de
învățământ preuniversitar transilvăneană înființată după 1 Decembrie 1918.
La evenimentul dedicat Centenarului liceului albaiulian, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu,
Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul profesorilor și unde a luat parte la dezvelirea
unor plăci comemorative reprezentând galerii cu numele cadrelor didactice din perioada 1919-2019,
a vizitat expoziția fotografică a portretelor directorilor Colegiului Național „Horea, Cloșca și
Crișan” și a oficiat o slujbă de binecuvântare a bustului profesorului Eugen Hulea, director al
instituției între anii 1932-1938.
În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a evidențiat personalitatea
profesorului și contribuția acestuia la desfășurarea evenimentelor premergătoare actului Marii Uniri
de la 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia.
În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul a spus: „Astăzi, aici, în acest Colegiu Național
prestigios, îl omagiem pe Eugen Hulea (†1982), profesorul iscusit și competent, cercetătorul riguros
al trecutului Patriei noastre și veteranul Marii Uniri. La vârsta de numai 18-19 ani, a contribuit,
împreună cu alți intelectuali, la pregătirea poporului român pentru mărețul act istoric de la 1
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Decembrie 1918. Animat de iubire față de neamul său, s-a preocupat intens de instruirea tinerei
generații școlare în spiritul celui mai fierbinte patriotism. De asemenea, a militat pentru ridicarea
culturală și pentru emanciparea națională și socială a românilor din Transilvania în epoca modernă.
El a strălucit ca activist dinamic în cadrul ASTREI, ca muzeograf la Muzeul Unirii din Alba Iulia și,
apoi, ca publicist fecund. Eugen Hulea a plecat demult pe tărâmul veșniciei, dar a lăsat în urma sa o
aleasă moștenire. Ilustrul dascăl rămâne pentru noi un exemplu de conștiinciozitate, exigență și
pasiune în domeniul cercetării istoriei, precum și un exemplu de omenie, cinste și corectitudine în
toate împrejurările. De aceea, se cuvine să-i păstrăm o pioasă amintire și să urmăm pilda sa de trăire
în duhul legii românești”, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.
Pe parcursul lunii februarie, ierarhul a participat și la alte evenimente dedicate zilelor
Colegiului Național „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, unul dintre acestea fiind vernisajul
„H.C.C.-ul în povești, imagini și documente la Centenar”.
Conform datelor prezentate pe site-ul Colegiului Național „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba
Iulia, ziua în care s-a făcut deschiderea oficială a cursurilor liceului care avea să primească numele
simbolic de „Mihai Viteazul” este considerată luni, 3 februarie 1919. În aceeaşi zi s-au instalat în
funcţie şi primele cadrele didactice. În anul şcolar următor 1919-1920 s-au pus bazele bibliotecilor
pentru profesori şi, separat pentru elevi şi se editează primul anuar al liceului. Începând cu anul
şcolar 1940-1941, la 7 noiembrie debutează cursurile în actuala clădire, însă în timpul războiului
liceul a fost evacuat, el fiind transformat în spital militar sovietic. Din anul şcolar 1945-1946, liceul
îşi reia cursurile în clădirea proprie. În anul şcolar 1956-1957, liceului i se schimbă denumirea în
Şcoala Medie Mixtă nr. 2, iar la 1 septembrie 1960 se uneşte cu Şcoala Medie „Horea Cloşca şi
Crişan” (fostul liceu de fete), astfel că se va renunţa la denumirea de Şcoală Medie şi se va reveni la
cea de liceu – Liceul „Horea Cloşca şi Crişan”. Din anul şcolar 1977-1978 titulatura şcolii se
schimbă, devenind Liceul de matematică-fizică „Horea Cloşca şi Crişan”, iar la data de 28 februarie
1999 liceului i se atribuie denumirea în Colegiul Naţional „Horea Cloşca şi Crişan”, conform siteului instituției de învățământ.
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Se aude despre el prin oraș.... Despre acest loc se scrie și în ziare,
se aude și la televizor, prin instituții. Uneori este ponegrit, dar,
oricât de bun ai fi, niciodată nu vei atinge așteptările tuturor. Cei
mai mulți însă își amintesc despre el nostalgici, melancolici.
Asemeni unui muzeu, adăpostește între zidurile sale freamătul
tinereții atâtor generații, schesis durabil între prezent și trecut.
Un trecut care, fiind amintit, se ridică falnic în lumina zilei
actuale. I se spune simplu „HCC”. Pentru unii, este un liceu
oarecare, o instituție, poate o clădire fără nume, însă, pentru noi,
cei care i-am trecut pragul, a fost cămin al năzuințelor noastre și
rămâne...
(Andreea Maria Sima, Diana Volonciu)

Parafrazând latinescul Et in Arcadia ego!, „Şi eu am fost în
Arcadia!” fiecare din cei implicaţi într-un fel sau altul în această
carte poate murmura nostalgic:
Şi eu am fost elev la HCC... Şi eu am fost profesor...
Şi eu am petrecut o clipă frumoasă....
(Prof. Sonia Elvireanu)

271

272

273

