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Punţi peste timp, în anul 
Centenarului 

 

 De Crina Dobocan  

 
Schimb de experienţă 

Schimb de experienţă între elevii Liceului Teoretic „Aurel Lazăr” 

şi cei ai Liceului Teoretic „Spiru Haret” din Chişinău. 

Act de naţionalism în Anul Centenarului Marii Uniri. Elevii Liceului Teoretic „Aurel 

Lazăr”, coordonaţi de profesorii Livia Ghiurcuţa şi Carmen Bubela, au realizat un 

schimb de experienţă cu colegii lor din Republica Moldova, coordonaţi de prof. Victor 

Ambroci, directorul Liceului Teoretic „Spiru Haret” (Chişinău). 

Evenimentul „Punţi peste timp. Oradea-Chişinău 1918-2018” a fost realizat săptămâna 

trecută, în parteneriat cu Primăria Municipiului Oradea, Inspectoratul Judeţean 

Bihor, Muzeul „Ţării Crişurilor”, Muzeul Militar, Muzeul Memorial „Aurel Lazăr” şi 

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai”. 

http://www.bihon.ro/author/crina-dobocan


Românii de dincoace şi de dincolo de Prut şi-au dat mâinile pentru a realiza împreună 

activităţi care vor rămâne mărturii peste timp. 

„Nu puteam realiza acest lucru fără sprijinul, implicarea şi toată stăruinţa unor oameni 

devotaţi şcolii româneşti şi momentului istoric din 12 octombrie. Aducem, pe această 

cale, mulțumiri: domnului primar al Municipiului Oradea, Ilie Bolojan, domnului 

Grigore Morar, consilier al instituţiei Primarului pe activităţile dedicate Centenarului 

Marii Uniri, doamnei Sopota Daniela, din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Bihor, domnului director al Liceului Teoretic «Aurel Lazăr», prof. Gheorghe Tirla, 

domnului director al Liceul Teoretic «Spiru Haret» din Chişinău, prof. Victor Ambroci, 

şi domnului ing. Ovidiu Hanga, care a asigurat logistic toate activităţile derulate pe 

parcursul şederii delegaţiei din Republica Moldova la Oradea, precum şi doamnei prof. 

Rodica Turcaş, director adjunct al Liceului Teoretic «Aurel Lazăr», care a asigurat 

cazarea în bune condiţii a delegaţiei din Chişinău”, a arătat prof. Livia Ghiurcuţa. 

Activităţi şi vizite 

Liceenii au organizat şi au participat la diferite activităţi cultural-educative şi 

ştiinţifice, au vizitat Centrul istoric al Oradiei, precum şi obiectivele reprezentative din 

municipiu, şi au participat la activităţile dedicate Zilei Oraşului. Ghid le-a fost Ionuţ 

Ciorba, directorul Muzeului Oraşului. 

Totodată, a fost organizată o întâlnire în Sala Mare a Primăriei Oradea, la care au luat 

parte viceprimarul Florin Birta, Grigore Morar, Grigore Bartoş, reprezentantul 

Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu” – filiala Oradea şi elevii şi profesorii de la 

Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chişinău. Cu acest prilej, grupul folcloric al Liceului 

„Spiru Haret”, coordonat de instructorul Valentina Oşoianu, a interpretat o melodie 

din frumoasa Românie de peste Prut, Basarabia-Republica Moldova, pentru a 

confirma că „sufletul românilor de dincolo de Prut este parte a sufletului tuturor 

românilor de pretutindeni şi că nestematele acestei naţiuni mult încercate în decursul 

timpului vor străluci pe altarul neamului, atâta timp cât el va exista”. Punctul 

culminant a fost lecţia de istorie de la Muzeul Memorial „Aurel Lazăr”. 

În cadrul schimbului de experienţă a fost organizată o seară românească la Liceul 

Teoretic „Aurel Lazăr”, la care au concertat: din partea părinţilor liceului gazdă, 

Andreea Ardelean Suciu, din partea foştilor elevi lăzărişti, Flavia Sferle, din partea 

actualilor lăzărişti, Cătălin Bulgaru şi Bogdan Toie, un membru al echipei de proiect, 

prof. Ciprian Zopota. Invitaţi la seara românească au fost elevii Liceului Teoretic 

„Onisifor Ghibu”, îndrumaţi de prof. Livia Ivan. 

Schimbul de experienţă s-a încheiat cu o vizită în judeţ, la Peştera Urşilor. 

Coordonatorii activităţii şi-au propus să continue acest schimb şi în anul următor. 

 


