


































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Face parte din Palatul Vulturul Negru realizat la începutul 

secolului al XX-lea, în noul stil—secession. Clădirea este multi-

funcţională. Emblema ansamblului, vitraliul cu vulturul negru, a fost 

executată în anul 1909. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A fost ridicată între anii 1902-1903. Asimetric în plan, edifi-

ciul se remarcă prin monumentalitate. La etajul întâi, balconul este 

încadrat de coloane cu capiteluri composite, iar la nivelul superior se 

află patru statui alegorice. Latura dinspre râul Crişul Repede cuprinde 

şi turnul cu ceas înalt de 50 m. 

 Liceul Teoretic “Aurel Lazăr”, Oradea 
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    „Semănaţi cu înţelepciune  

pe calea voastră 

 dragostea neamului românesc”. 

(M.S. Regina Elisabeta) 
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Atât mănăstirea, cât şi biserica, au fost concepute de 

canonicul Szenczy Istvan în anul 1772-1774, în stil baroc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piatra de temelie a bisericii Adormirea Maicii Domnului 

a fost aşezată în anul 1784. Construcţia bisericii a fost 

condusă de arhitectul orădean Iacob Edner şi a fost terminată 

în anul 1790. Ea a fost executată în stil baroc târziu. Pentru că 

în turn se află un mecanism care pune în mişcare o sferă 

reprezentând luna, biserica a fost denumită Biserica cu Lună. 

Pasajul Vulturul Negru 

Primaria Oradea 
Biserica cu Lună 

Complexul ursulinelor 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ştiaţi că… 

 Oradea Mare a mai fost numită şi “Micul Paris”. 

 Toponimul Oradea este menţionat pentru prima dată în 
anul 1113, într-o diplomă a abaţiei benedictine din 
Zobor. 

 Oradea Mare este considerată de către mulţi specialişti , 
arhitecţi şi istorici de artă, ca fiind o rezervaţie de 
arhitectură. 

 În catedrala din cetate, ridicată în secolul al XIV-lea, 

au fost înmormântate 7 capete încoronate ale regalităţii 
maghiare. 

 Vestitul fizician al universităţii vieneze, Georg 
Peuerbach (1423-1461), prin cel mai important ucenic 
al său, Johannes Muller, devenit cunoscut posterităţii 
sub numele de Regiomontanus, a înălţat la Oradea un 
observator astronomic punând aici meridianul zero. 

 
Poziţie geografică 

 Oradea este unul dintre importantele centre economice, 

sociale şi culturale  din N-V României. 

  Oraşul este amplasat între dealuri care despart şi unifică 

într-un armonios mod Câmpia Crişanei şi terminaţiile cu 

aspect deluros ale Munţilor Apuseni.  

 Situat pe malurile râului Crişul Repede, râu care desparte 

oraşul  în două jumătăţi aproape egale, Oradea este poarta 

de legătură cu lumea central-europeană şi vest-europeană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istoricul cetăţii 
 

 Între secolele al XI-lea-al XIII –lea, cetatea a fost 

o fortificaţie (castrum), cu val de pământ şi 

palisadă, ziduri de piatră pe anumite porţiuni şi 

turnuri din lemn la poartă şi la colţurile incintei. 

 Deşi a fost asediată de 10 ori, cetatea a căzut în 
faţa atacatorilor doar de două ori. 

 Cetatea renascentistă a Oradiei este unicul 
ansamblu întreg al unei arhitecturi fortificate cu 
bastioane în stil italian vechi din întreaga Europă 
de Est. 

 Cetatea Oradiei este singura cetate al cărei şanţ cu 
apă era alimentat cu apă termală. 

 În anul 1241, Magistrul Ruggero di Puglia descrie 

în poemul Carmen miserabile cucerirea şi 

incendierea Cetăţii Oradea în timpul invaziei 

tătaro-mongole. 

 În secolul al XV-lea, denumit şi “secolul de aur” 

al cetăţii, graţie unor episcopi care au fost şi 

cărturari de înaltă erudiţie, Cetatea Oradea devine 

un centru al umanismului şi Renaşterii, de primă 

mărime în Europa central-estică.  

 Fostă şcoală de jandarmi înfiinţată în anul 1912, 

Universitatea din Oradea se caracterizează printr-o 

volumetrie interesantă şi printr-o tratare sobră şi 

simplificată a faţadelor 

 Palatul  baroc a fost ridicat în anul 1896. Până în 

anul 2008 a funcţionat în cadrul său  Muzeul Ţării 

Crişurilor..  

 Teatrul de stat este cea mai impunătoare clădire 

din centrul oraşului,  inaugurarea sa având loc la 15 

octombrie 1900. 

  

Universitatea din Oradea 

Palatul baroc 

Teatrul de Stat  



 

         

Fericirea cuprinde cinci părţi. O parte este a lua hotărâri bune; a 

doua este a avea simţuri bune şi sănătate trupească; a treia este reuşita 

în tot ceea ce întreprinzi; a patra-i reputaţia bună printre oameni şi a 

cincea abundenţa de bani şi a bunurilor folositoare pentru viaţă. 

Platon 

 

 

      

Toţi oamenii mari au fost mai întâi 

copii! 

 

 

 

 

 

Un om care trăieşte în spiritul valorilor ce sprijină viaţa nu va 

încerca să dovedească nimic; nici sfinţenia, nici bunătatea, nici 

puterea sa. De aceea, oamenii de acest calibru trăiesc mai degrabă în 

izolare, dar atunci când cerem exprimarea iubirii, s-ar putea să-i 

întâlnim, iar întâlnirea cu ei ne poate schimba viaţa. 

Octavian Paler 

 

 

 

Liceul Teoretic ,,Aurel Lazăr” 

 

 

SCHIMB DE EXPERIENŢĂ 

ORADEA-CHIŞINĂU 

 
PUNŢI PESTE TIMP. ORADEA-CHIŞINĂU 

1918-2018 
 

 
 

26-27 MARTIE 2018 



 

         
        Alunecând printre cuvinte 

     Inscripţionate în vechi biblii, 

Noi, prea grăbiţi, parcă am vinde 

    Vise, tăceri, notiţe de copii. 

      Şi nu umbrim destinul  

                                               

doar cu năzuinţe, 

                     Ci, credem că vom reuşi, 

                  Căci, dintre-atâtea cunoştinţe, 

          Ştim să alegem, să iubim,ce-nseamnă„a trăi”. 

                                   (Alexandra Pintilie, fostă elevă a liceului)  

                                   

 
          

       

Cărţile sunt felul oamenilor de a 

avea aripi ca îngerii... 

                               Andrei Pleşu 

    

       

 

 

PROGRAM ARTISTIC 

 Suflet pentru suflet-mesajul elevilor  

Ştefancsik Alin, preşedinte Consiliul 

Şcolar al elevilor,  

Seica George, Gozner Sebastian 

 Limba noastră- Giulia Bubela, poezie 

 Identitate naţională...dincolo de cuvinte, colaj de cântece 

patriotice, coordonator: prof. Ciprian Zopota. 

 Alexandru Ioan Cuza în contemporaneitate, scenetă: Iarina Cuc, 

Rareş Muntenu, David Cozi, Bercea Raul, coordonator: prof. 

Livia Ghiurcuţa 

 Dans modern Olivia Vese, Andra Sabău, Bianca Pop, Bianca 

Păluţ, Eliza Gubenco, coordonator: prof. Carmen Bubela 

 Moment folcloric: 

- Claca din Bihor - Maria Bocor, Teodora Oniţa, Oana 

Musteaţă, coordonator: prof. Livia Ghiurcuţa 

- Cum mi-i graiul, mi-i şi portul!- Olivia Vese, Cătălin 

Bulgaru, George Ruge, coordonator: prof. Livia 

Ghiurcuţa 

- Cântec mândru din Bihor – Cătălin Bulgaru, prof. 

Ciprian Zopota 

- Jocul bihorean – joc de voie- Olivia 

Vese, George  Ruge 

                          Vă mulţumim! 



PROGRAM CHIȘINĂU 
26-28 MARTIE 2018 

 

 

Duminica 25 martie, ora 20 plecare spre Chisinau (Piata Independentei) 

LUNI-26 MARTIE 2018 – sosire Chișinău 

 Cazare hotel 

 Ora 14,00 - Vizită Liceul Teoretic "Spiru Haret", Chișinău:  

- moment de socializare, prezentarea liceelor implicate în proiect în sala 003. 

 Ora 14,00 – 15,00 Prânzul (la cantina liceului) 

 Ora 15,00 – 16,00 vizită la Primăria oraşului Chişinău 

 Orele 15,00-18,00 – La pas prin Chişinău:Catedrala, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, 

Muzeul Etnografic, fostul sediu al Sfatului Ţării 1918. 

 Ora 18,00-19,30 program liber. 

 19,30 – Cină hotel. 

MARȚI -27 MARTIE 2018 

 7,30-8,30 – Mic dejun la hotel 

 9,00-10,00 – participarea la ore de curs. 

 10,00-12,00 – ateliere de creație:  

 Literatură (responsabil de atelier Ţîgulea Galina profesoară de română) 

 Desen/pictură(responsabil de atelier Lăpteanu Sabina elev clasa XI-a „A”) 

 Etnografie(responsabil de atelier Suvorov Tamara profesor de educaţie 

tehnologică), 

 Fotografie (responsabil de atelier Dumbrăveanu Ana-Maria elev clasa XII-a „A”) 

 12,00-14,00 – prezentarea unui scurt spectacol organizat de grupul țintă al Liceului 

Teoretic "Aurel Lazăr" din Oradea în sala 302 

 14,00 – prânzul (la școală) 

 15,00 – depunerea de flori la statuia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt 

 15,10 – 15,30 vizită pe aleea clasicilor din parcul Ştefan cel Mare 

 15,30 – vizita la Parlament 

 17,00 – Rezumatul  activităţilor(incinta liceului) 

 20,00 – cină hotel 

 

MIERCURI – 28 MARTIE 2018 

 7,30-8,30 – mic dejun, plecare spre Iași 

 12-16- Vizită obiective turistice Iași: Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Palatul 

Parlamentului, Muzeul de Istorie, Opera 

 16 - Plecare spre Oradea 

 




