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motto.

„Nu putem deveni ceea ce ne 
dorim rămânând ceea ce 
suntem.” 

Max DePree



Dragi absolvenți ai LTMV, promoția 2020, 
Iată-ne ajunși în momentul unic ce trezește în sufletul fiecăruia dintre noi 

sentimente și trăiri contradictorii pe care nu le putem înțelege, încă. Noi, 

conducerea liceului, alături de întregul colectiv de profesori,  simțim bucuria de a 

vedea azi, o promoție de absolvenți care și-au început construirea carierei alături 

de familia LTMV, dar în același timp, resimțim și emoțiile părinților care își văd 

copiii pornind în călătoria vieții lor, spre noi orizonturi, călăuziți de un ideal ce și l-

a propus fiecare încă de la începutul acestei călătorii, a acestui drum. 

Voi, dragi absolvenți, trăiți bucuria de a fi încheiat cu succes o etapă din 

parcursul vostru educativ, dar, în același timp și tristețea despărțirii de colegii 

voștri, de profesori, și de școala aceasta care a fost pentru voi, timp de patru ani, 

a doua casă. 

În clipele incerte prin care trecem cu toții, am învățat împreună să 

valorizăm lucruri cărora, cu puțin timp în urmă, nu le acordam importanța cuvenită. 

Am învățat să ne bucurăm unii de ceilalți când ne întâlnim, am învățat să ne ajutăm 

și să ne înțelegem reciproc, am învățat că școala nu este doar o clădire, o 

instituție, ci este parte din viața noastră, din noi înșine, indiferent unde am fi. Am 

învățat că nu este neapărat nevoie să ne întâlnim pentru a fi aproape unii de 

ceilalți, dar, mai ales, am învățat că adevărata fericire stă în lucruri simple, în 

dorințe pe care ni le putem împlini noi înșine. Am învățat că absolvirea nu este 

doar o întâlnire festivă, ci, mai degrabă, este sentimentul împlinirii sufletești pe 

care nu vă poate împiedica nimeni și nimic să îl trăiți. 

Primiți, așadar, ca semn de respect și prețuire pentru voi, gesturile noastre 

mici, aceste gânduri transmise din suflet pentru suflet și pășiți cu încredere pe 

drumul ce vă stă în față, având convingerea că de acum înainte TOTUL VA FI 

BINE!

Dragi absolvenți, indiferent unde vă vor purta pașii în viață, spre ce 

orizonturi veți ”zbura”, nu uitati să vă bucurați, nu de banii pe care îi veti obtine, 

nu de celebritate, ci de omul de lângă voi, de familie,  de cartea din bibliotecă, de 

ceea ce ați învătat să faceți bine, de ceea ce vă oferă viața. Nu uitați să fiți 

sinceri, să sperați, să fiți curajoși, să fiți perseverenți, să credeți în voi .... și veți 

reuși!
Felicitări!  Cu prețuire,

Director, prof. Rus Gheorghina Dana



Drumurile voastre s-au i ̂ntâlnit atunci când fiecare dintre voi 

avea nevoie să reînveţe puterea visului frumos, să caute răspunsuri la 

i ̂ntrebări nerostite, să adune s ̧i apoi să risipească clipe, săptămâni, ani... 

Toate pentru ca apoi să înţelegeți farmecul acestor ani minunaţi de liceu, 

făcuţi pentru ca fiecare să i ̂s ̧i pregătească aripile pentru zborul 

maturităţii.

Vă leagă amintiri frumoase ale unor momente care vor rămâne 

unice i ̂n viaţa voastră. V-au adus i ̂mpreună entuziasmul tinereţii fără 

bătrâneţe s ̧i dorinţa de a învăţa pentru devenirea voastră. V-aţi format 

frumos s ̧i iată-vă astăzi absolvenţi. Sunt mândră de voi!

Vă doresc să fiţi puternici în lumea dezlănţuită, să înfruntaţi 

cu acelas ̧i curaj furtunile s ̧i să arătaţi lumii că sunteţi construiţi pentru a 

fi cei mai buni. Am i ̂ncredere în voi s ̧i s ̧tiu că veţi reus ̧i i ̂n tot ceea ce v-aţi 

propus, pentru că aveţi curaj s ̧i pentru că s ̧tiţi să discerneţi între frumos 

s ̧i mai puţin frumos, alegând calea cea dreaptă.

Absolvirea liceului este un moment de bucurie, de i ̂mplinire s ̦i 

de mândrie, atât pentru voi, cât s ̦i pentru părinții vos ̦tri, dar si pentru noi  

profesorii, care am sădit în fiecare dintre voi  bucățele (mai mici sau mai 

mari, atât cât ne-ați permis) din noi i ̂ns ̦ine. Mă bucur că am plăcerea de a 

vă i ̂mpărtăs ̦i aceste sentimente minunate si vă doresc să aveți parte de cât 

mai multe realizări.

Cu drag,

Dir.adj., prof.ing. VIORICA LUPAȘ



Gânduri de final de clasa a XII-a

Pentru cei care sunt în clasa a 12-a, dar în mod special pentru

colegii mei, îmi e dor de voi toți!

Anul acesta trebuia să fie al nostru, știu. Trebuia să ne

plimbăm pe holurile liceului la braț cu colegii noștri, să ne auzim numele

strigate în curtea școlii după notele acumulate, să auzim clopoțelul care

sună pentru ultima dată pentru noi și să aruncăm baloanele în aer. Trebuia

să fie anul în care ne dădeam simulările și bacalaureatul ca toți elevii de

până acum. Trebuia să avem posibilitatea să învățăm și să ne pregătim fără

alt stres pe cap. Știu că nimic din astea nu va mai fi. Știu că mulți plângeți

acum pentru amintirile care nu sunt, pentru ceea ce ar fi trebuit să fie.

Dar dacă viața vrea să ne învețe acum o lecție, ar fi că vom mai primi

astfel de lovituri de acum înainte. Știți când ni se spunea de către

diriginți sau domnii directori că la final de clasa a 12-a ne vom lua zborul

să ne construim propriul drum? Da, așa va fi, indiferent dacă am avea

festivitate sau nu, dacă va mai fi sau nu un alt virus, căci viața continuă.

Dar, dragii mei colegi, ridicați-vă capul! Haideți să luăm

aceste "lămâi" și să facem "limonadă" din ele, așa cum spunea citatul pe

care de atâtea ori îl foloseați în diferitele voastre postări. Festivitatea nu

mai are loc așa cum a fost până acum? E momentul să fim creativi și să

învățăm să creăm amintiri în mod nou și inedit. Doar trăim în era

tehnologiei! Nu avem posibilitatea să ne pregătim pentru examene ca

înainte? Nu-i nicio problemă. Stând acasă la biroul tău și încercând să îți

bați capul cu acele exerciții la matematică ,care nici cum nu îți ies, sau cu

problema la biologie, îți vei da seama că afli lucruri noi despre tine, despre

capacitatea ta de a învăța singur, de a rezolva lucrurile singur.



Te vei descoperi și nu o să îți vină să crezi că ești capabil

de atât de multe și că viața chiar stă în mâinile tale, nu în ale

profesorului care te pregătește.

Nu e ușor, știu! Sunt în aceiași oală cu voi, același stres,

aceleași neliniști, aceleași dorințe și aceleași dezamăgiri. Dar nu noi

eram generația aceea care spunea că având voință (vreau să fac) și

ambiție (îmi doresc mult să fac asta sau asta pentru că am un scop)

vom putea trece peste orice? Cred că a sosit timpul să o dovedim.

Disciplina și un program bine organizat sunt esențiale în aceste

săptămâni. Dacă până acum ai stat și doar te-ai uitat la acele caiete și

culegeri de pregătire cu groază, azi e timpul să te apuci de treabă! Îți

vei da seama că nu e chiar atât de greu și materia pentru examene nu e

chiar atât de stufoasă și de neînțeleasă. Trebuie să ne adaptăm

situațiilor care sunt și să nu ne oprim în loc.

Dragii mei, să nu lăsăm ca acest lucru să ne doboare.

Haideți să facem ceva acum pentru care viitorul nostru ne va mulțumi,

ceva de care să le povestim copiiilor noștri cu drag. Dacă ai nevoie de

ajutor, nu ezita să îl ceri. Dacă simți că nu mai poți, relaxează-te, sigur

că mai poți! Dacă vrei să vorbești cu cineva, fă-o! Sunt atâția care îți

pot da un sfat, atâția consilieri școlari pe care îi poți suna, fără rușine!

Fă orice îți stă în putință să treci cu bine peste perioada asta, căci

sigur va fi mai bine mai încolo! Doar spune-ți "hai să trec și hopul ăsta"

și nu te opri la prima greutate pe care o întâlnești!

Naomi Boldan, Catalina Crisan



Clasa a XII–a 
A ȘTIINȚE ALE NATURII

Diriginte  prof. Ioana Cornea

Alexa  M.C. Claudia – Ştefania
Bîrsan G. Tabita
Bobotan A.D. Florica – Andrea
Boldan I. Naomi – Rut
Boloş C. Mădălina – Florentina
Borbe - Păunescu V.D. Răzvan
Brazdău F. Denisa – Florina
Căilean I.D. Samuel
Căprar T. Cristina – Anca
Chiş V.C. Alice – Nicoleta
Crişan D. Cătălina – Ludovica
Crişan I. Narcisa – Larisa
Fărcaş J. Andrei – Josim
Onuţan I. Oaul – Raul
Peşteleu D. Maria – Raluca
Prodan Ş. Claudia Adina
Rada - Torje M. Ana –Maria
Răuţ M. Paula – Marina
Săran I. Bianca - Gabriela 
Suciu Cristina - Maria



Dragii mei absolvenți,

Azi pentru voi sună pentru ultima dată clopoțelul Liceului Tehnologic ”Mihai
Viteazul”. Chiar dacă nu sunteți prezenți fizic la acest ultim clopoțel sunt sigură
că în mintea voastră îl auziți și vă imaginați că pășiți pentru ultima dată ca liceeni
pe holurile școlii cântând "Gaudeamus igitur".

E incredibil cât de repede a trecut timpul şi cum, dintr-o singură clipire,
acesta a schimbat „în oameni mari, nişte copii”.

Azi este ziua în care vă luați ramas bun de la profesorii care v-au îndrumat
în cei patru ani, de la colegii mai mici , de la catalogul pe care uneori îl doreați
pierdut, de la clasa și banca în care ați stat.

Azi este ziua în care părinții voștri sunt mândri de performanțele voastre,
bucuroși că ați încheiat o etapă importantă din viață și cu speranța că drumul pe
care o să vi-l alegeți va fi unul cu multe împliniri.

Azi este ziua în care predați cheia școlii generațiilor care vă urmează cu
îndemnul ca ei să fie la fel de buni și să reprezinte cu cinste școala așa cum ați
făcut voi.

Azi este ziua în care pentru ultima dată ca liceeni pășiți mândri în fața
profesorilor și a colegilor pentru a primi dovada muncii voastre : premiul.

Chiar dacă toate acestea nu se pot întâmpla acum decât în imaginația
voastră ,vă rog să nu fiți triști și să vă bucurați de această zi ca și când ar fi fost
în realitate.

Dragii mei, doresc din suflet ca drumul vostru să fie presărat de cele mai
frumoase flori, cel mai frumos soare să vă lumineze viața şi niciun nor să nu vă
umbrească fericirea.

Dascălii, asemeni părinţilor voştri, v-au îndemnat să învăţati, să vă clădiţi
un viitor strălucit, cu o carieră frumoasă. Eu azi vă spun doar atât: fiţi voi înşivă,
mereu, şi încercaţi să fiţi fericiţi pentru că fericirea e cel mai important lucru de
pe pământ, fie că o veţi găsi în profesia voastră, în ochii copiilor voştri sau în
orice lucru mărunt care vă place.

Vă îmbrățișez cu drag și cu speranța că peste 10 ani, atunci când ne vom
întâlni să fiți la fel de frumoși, de buni și cu zâmbetul pe buze!





Clasa a XII–a 
BTEHNICIAN DESENATOR PENTRU 
CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

Diriginte  prof. Stefan Mitrașca

Alexa S. Oana – Iulia
Andrei D.I. Sergiu – Adrian
Ardelean D. Denisa – Florina
Bărnuț C. Denisa – Larisa
Chira D.A. Mădălina – Georgiana
Covaciu V. Delia – Virginia
Fodor A. Lorand
Goron A. Dan – Vlad
Hus A. Mihai
Kolozsi M. Marton – Tamas
Lucaciu F. Andrei – Cosmin
Oros G. Emilia – Gabriela
Pah A. Lorena – Dorina
Prunean V.P. Paula – Denisa
Pușcaș E. Ana – Daniela
Rațiu L.T. Andrada – Lucia
Rusu D. Oana – Daniela



Anii au trecut repede, sunteți oameni mari, ați terminat liceul! 
Viața vă așteaptă să vă ofere bucurii dar mai ales provocări și 
încercări.

Dacă părinții și dascălii voștri au stăruit să ajungeți până aici, de 
acum încolo voi veți putea decide destinele voastre şi calea de urmat, 
dar țineți minte: unde sunt pretenții mari trebuie să fie și 
responsabilitatea pe măsură.

Multe sunt tentațiile și dorințele care se ivesc pe drum : cariere, 
bani, poziții sociale şi toate sunt importante şi de dorit, dar cred că 
cel mai important pentru voi este să vă găsiți împlinirea în familie.

Peste tot unde umblați nu uitați de unde ați plecat, ajutați 
învățând și pe alții, lăsați un loc de bună ziua. Cel care va fost alături 
în ultimii doi ani de pribegie prin școală, pornit de la ”domnul profesor” 
și ajuns sper la ”domnul diriginte” , o să îl găsiți la școală întotdeauna 
și gata să vă ajute cu o vorbă dacă o să considerați că poate, vă 
mulțumește pentru încrederea voastră și vă dorește toate cele bune 
să se adune pe parcursul vieții voastre. 

Mitrașca Ștefan

”Singura satisfacție adevărată 
este aceea de a spori sufletește 
neîncetat, devenind mai drept, mai 
corect, mai generos, mai simplu, mai 
uman, mai bun, mai activ. Tuturor ne 
stă la îndemână să o facem, prin 
îndeplinirea datoriilor zilnice, în cel 
mai bun mod cu putință”

James Freeman Clarke(1810-1888)

Clasa a XII–a 
B





Clasa a XII–a 
CTEHNICIAN MECANIC PENTRU 
ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Diriginte  prof. Cora Ardelean

Almasi L. Laszlo
Blaga I. Cristian Vasile
Chiorean V.F. Remus – Ionuț
Cristea N. Andrei – Raul
Hâş F. Raul – Vasile
Hendea F. Gabriel – Mihai
Jecan D.S. Ciprian – Răzvan
Jozsa I.C. Zsolt – Istvan
Kiss Z. Miklos – Peter
Margin V. Adrian – Florin
Nemeti I. Roland – Istvan
Pop V.C. Beniamin – Cornel
Sabou I. Gabriel – Ionuț
Szekely Tomy Cristian
Talos M. Tudor
Țoc V.L. Răzvan - Cristian 
Ungrusan M. Rareș - Cristian 



Dragii mei dragi,

Cuvintele mele sunt de prisos acum. Au trecut peste

noi patru ani în care ne-am simțit minunat, sentiment care

va deveni din ce în ce mai clar o dată cu trecerea timpului.

V-am văzut crescând, pe unii plecând, pe alții venind, pe

toți speriați la început, încrezători de-a lungul timpului și

emotionați la sfârșit.

Ce am trăit în tot acest răstimp a fost ca un roman

care s-a terminat cam repede, dar care nu a reușit să ne

împiedice să îl interpretăm și căruia voi o să-i construiți

cea mai frumoasă continuare.

A fost cam așa:

Vă mulțumesc pentru momentele pe care le-am trăit 
împreună și vă urez să cuceriți zările pe care vi le-ați 
ales!



Clasa a XII–a 
DTEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI

Diriginte  prof. Florin Niste

Abrudan Antonio Gabriel Ionuț
Alexa D. Alex - Dan 
Barburaș N. Raul - Nicolae
Boita L. Darius 
Borza Alexandru - Daniel 
Chiorean Alexandra Lavinia
Costina P.V. Florin - Alexandru
Criste N. Andrei - Nicolae
Gog G. Denis - Gabriel 
Ilieș V. Gabriel - Timotei
Ilieș A. Iosif - Robert 
Komocz L. Ștefan
Lucaci R. Alexandru - Remus 
Marian C.V. Milena - Anca
Mastan D. Dragoș
Popa D.I. Raluca - Anamaria
Pop Mihai Valentin
Pop I. Paul - Aurel
Pop V.C. Rareș - Ciprian - Cătălin 
Pop C. Rareş Mădălin
Rechisan A. Vlad - Mihai 
Sîrb D. Denisa - Gabriela 
Sârb M. Elisei - Gabriel 
Talpa V. Marius - Vasile
Tuns C.I. Aurelian Flaviu
Văscan I. C. Darius - Gabriel 
Vitișan V. Andrei - Grigore



Este   iunie ....și eu vă spun 
Gaudeamus ...............igitur

Ca orice generație ce trece
Voi  rămâneți ........în suflete.e.e

Sănătate,  fericire..la toți  
Vă doresc ...chiar  bine

Absolvenți .. de a lui Mihai
Eu vă rog să nu uitați
Că sunteți privilegiați 

Ați avut dascăli de soi
Chiar dacă ați luat ..doi

Toți profesorii  își doresc
Elevi   buni cum, ..ați fost voi!

Practică la firme mari
A fost chinul vai, vai, vai!
V-ați dorit firme micuțe 
Ce nu aveau mari dorințe

 Dar  un lucru important 
Eu vă rog să nu uitați

Ați  trecut prin astă școală
Fără  frică de cerneală

Absolvenților de azi
Eu vă spun un  La Multi Ani!
Și închei cu ......geografia
Că doar este........ temelia
De-a visa  și-a ...........vizita 
Toată lumea ................asta!

Cu drag,
diriginte

FLORIN NISTE





Clasa a XIII–a
seral TEHNICIANTEHNICIAN ÎN ADMINISTRATIE

Diriginte  prof. Opriș Vasile

Ardelean  I. (Kabai) Geanina Maria 
Boda F. Ferenc Robert 
Chiba V. Sorin - Viorel
Ciurte A.  Antonio- Marian 
Domuţa L.N. Raul - Gabriel 
Găvriluţ (Cas.Tărău) A. Ramona – Cosmina
Ghiulai (Strata ) Diana Larisa 
Gog I.  Ionel Daniel 
Goron G. Ovidiu Gabriel 
Groza G. Dan 
Handolescu D. D. Dan 
Mag Rodica Simona 
Magdaş L.F. Raul - Florin 
Mandachi V. Mariana 
Mangău (Cas.Pîntea) Ş. Ramona - Liana 
Pîntea E. Ionel
Roşca G. Pavel - Viorel
Roșu Sebastian  Răzvan
Szabo Carmen Angela 
Vale  I. Simion



Zâmbete, multe emoții și mândria de a fi absolvenți de liceu!
"Acceptați provocările pentru a putea simți bucuria victoriei".

Mulțumiri profesorilor pentru înțelegere și răbdare!
Mandachi Mariana

Felicitări  promoţiei  2020  - Liceul Tehnologic “Mihai 
Viteazul” Zalău !

       Dragi absolvenţi, să aveţi încredere în voi şi să fiţi 

convinşi că ceea ce aţi realizat până în acest moment 

înseamnă enorm şi trebuie să vă dea încredere deplină în 

puterile voastre.

         Aţi învăţat de la profesorii voştri atât de multe lucruri 

şi acum ştiţi încă unul, esenţial pentru reuşita în profesie, 

dar şi în viaţă: faptul că numai învăţând şi muncind se poate 

asigura desăvârşirea şi succesul. Luaţi cu voi tot ce aţi 

învăţat bun în aceşti ani de liceu, şi nu uitaţi că porţile şi 

uşile liceului nostru rămân deschise tot timpul pentru voi.

Mult succes la examenele ce vă aşteaptă!

Prof. Vasile Opriş

Clasa a XIII–a
seral



Clasa a XIII–a
FR TEHNICIANȘTIINȚE ALE NATURII

Diriginte  prof. Buzgău Adina

Ardelean (Breje) G. Georgeta-Janina
Cadar (Peştean) A. Monica Mariana 
Călin (Terheş) I. Mariana 
Crişan D. Dan Dumitru
Denes L. Lajos Sandor 
Fandel I. Marian 
Fandel I. Milan 
Făzăcaş G. Gheorghiţă - Victor 
Gaga P. Călin Dănuţ
Gomboş (Cristea) T. Anamaria
Grama D. Maria Denisa Petra 
Hidan M. Marius  
Kulcsar A. Arpad Vasile
Loboş (Sandor) V. Ioana Viorica
Mistalschi-Pădureanu F. Petronela
Morar Alexandru
Muntean Mihai-Cătălin
Mureşan N.D. Valentin 
Pop (Faur) I. Ioana
Revnic G. Ionuţ Mihai 
Rusu N. Claudia – Gabriela
Tărău (Banciu-Tărău) P. Anca
Văscu P. Paul - Andrei  



Dragi absolvenți ai clasei a XIII-a F.R., vă aflați acum într-un
moment mult așteptat, care vi se părea foarte îndepărtat în urmă cu
câțiva ani, când ați hotărât să continuați studiile liceale!!! Azi sunteți
îndreptățiți să primiți, mai presus de toate, FELICITĂRI!

Ați parcurs un traseu însemnat, ce sunt convinsă că va aduce schimbare
și un plus de valoare în viața voastră și a familiilor voastre. Știu că pentru voi,
anii de liceu au însemnat curaj și încredere, multă responsabilitate, efort,
determinare, seriozitate, perseverență! Ați pornit pe acest drum cu
încredere, știind că învățarea și efortul depus pentru a vă autodepăși, va duce
la satisfacție și împlinire. Ați tratat cu multă seriozitate sarcinile de învățare
pe parcursul anilor de liceu și ați știut să acordați prioritate programului
școlar. Știu că au fost multe momente în care a veni la școală după ore lungi de
serviciu, alături de responsabilități familiale, a fost o provocare pentru mulți
dintre voi. Însă ați dat dovadă de multă determinare și perseverență, nu ați
renunțat, și iată că efortul vă este răsplătit!

Vă felicit din suflet pentru această realizare! Vă felicit din suflet
pentru exemplul ce l-ați dat familiilor voastre și comunității: tuturor le-ați
arătat că a învăța și a persevera în demersul educațional este posibil la orice
vârstă și, mai ales, aduce un plus de valoare și beneficii în viața fiecăruia. Vă
împărtășesc că am fost încântată și onorată să vă întâlnesc, de fiecare dată,
la școală! Mă bucur că am fost diriginta voastră! Vă îndemn să priviți școala ca
pe o resursă și de acum înainte și „să nu lăsați să treacă o zi fără să vedeți, să
auziți ori să citiți ceva frumos”!

Vă doresc multă împlinire alături de familiile voastre, să aveți parte de
sănătate, să vă bucurați de această realizare! Mult succes la examenele ce
urmează, și în toate demersurile profesionale și de viață ce vi le propuneți de
aici înainte!

Cu mult drag și considerație, 

Diriginta voastră,

Prof. Psiholog Adina Buzgău

Clasa a XIII–a 
FR



Clasa a XI–a E

SUDOR

INSTALATOR, INSTALAŢII 
TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE

Diriginte  prof. ing. Todea Tănase

Batori I. Andrei- Vasile
Contraş T.D. Vlad
Crişan G. Ciprian Bogdan 
Dozsa R. Peter Robert 
Kiss Aron-Bela
Meleg G. Eugen - Vasile
Negritaş V. Teodor - Cristian 
Peștean Răzvan Vasile
Trif Radu Daniel  

Bocuț I A Flaviu Ionut 
Bora Alexandru- Cristian 
Boros L.A. Szilárd - Attila 
Buciu I. Raul - Florin 
Filip D.A. Claudiu -Doru
Heghedus F. Mihai Dănuţ
Lacatoş L. Alexandru
Lorinczi I.K. Beneamin Istvan
Meseşan R. Sorin - Gabriel 
Nagy F. Krisztián - Ferencz
Peter   S.I. Radu - Teodor
Peter A.Ö. Andráş - István



Dragi absolvenți, îmi place să cred că în acești 3 ani am fost 

mai mult prieteni decât profesor și elev . Sper că am rămas după acești 

3 ani cu niște prieteni buni și amintiri frumoase. 

Un sfat pentru perioadele din viața voastră care vor urma 

după terminarea școlii :

SUDURA

INSTALAȚII

Clasa a XI–a E

"Află ce iti place cel mai mult să faci și convinge 
pe cineva să te plătească pentru asta.“ 

                                                                              
Katherine Whitehorn 



Clasa a XI–a F
Diriginte  prof. ing. Boghian Stefan

MECANIC ECHIPAMENTE 
HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE

Andreica C. Darius- Andrei
Boda I. Jozsef - Robert 
Chereji Gabriel Emanuel 
Chit Andrei 
Cuibuş M. Mirel - Petru 
Druş I. Darius Ştefan 
Fodor A. Arnold -Șandor 
Ilieş A. Abel - Cristian 
Indreieş G. V. Alexandru 
Lazăr A. Paul - Marian 
Mocan N. Octavian -Nicolae 
Moldovan R. Leonardo 
Moldovan V. Vasile - Alexandru 
Mureşan F.V. Sebastian Valeriu 
Pop C.C. Paul - Alex - Ionuţ 
Pop Ş. Ştefan 
Simoc L. Flaviu - Mădălin 
 



“Tinerețea este o harfă acordată
să cânte la orice adiere.” 

Iosif Trifa
Stimate absolvent, viitor coleg,

Perioada cea mai frumoasă a vieții nu s-a încheiat, ba 

dimpotrivă, acum începe! Este perioada în care îți permiți să 

greșești. Numai cine nu încearcă nu greșește. Iar cei mai 

înspăimântați de greșeli sunt adulții pentru că e foarte greu să le 

repare. Tu ești tânăr. Poți lua orice de la început. Învinși nu sunt cei 

care nu pot, ci cei care nu vor.

Identifică-ți centrul de interes! Vezi ce îți place să faci în 

viață și pregătește-te în direcția aceasta. Determină-ți propriul 

destin. Este al tău. Nici al familiei. Nici al prietenilor. Fii ceea ce ai 

fost creat să fii. Fii tu însuți. Cineva spunea că omul s-a născut ca să 

fie original, din păcate mulți mor niște simple copii.

Bucură-te de tinerețe! De viață. De oameni. De natură. Fii cu 

inima veselă. Zâmbește. Distrează-te cu măsură. Setează-ți limite! 

Calculează consecințele. Viața nu-i un joc de-a baba oarba. E o arenă 

de gladiatori. Trebuie să lupți ca să fii cu adevărat liber!

Alege-ți cu grijă prietenii! Nu-ți sacrifica principiile pentru 

prieteni. Înconjoară-te de oameni care au aceleași idealuri. Viața ta 

e ca un tren. Unii urcă, alții coboară. În fiecare stație. Singurul cu 

care vei călători până la capăt de linie ești tu însuți. Și singurele 

care te vor însoți sunt principiile  tale. Așa că, înconjoară-te de 

oameni cu principii!

Și cel mai important lucru, fii prieten cu Dumnezeu! El nu te va 

dezamăgi niciodată. În ultimă instanță, voi doi formați majoritatea!

Cu prețuire, Ștefan Boghian

Clasa a XI–a F



GÂNDURILE 
DASCĂLILOR 

VOȘTRI

LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI VITEAZUL”
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Tel. 



ABSOLVENTI~ mai 2020

Gânduri scrise-n
rânduri  ABSOLVENTI~ mai 2020

În cei 4 ani de liceu ați învățat să dați din aripi dar acum e

momentul să părăsiți cuibul liceului, e momentul să vă luați zborul!

Să nu vă fie teamă! Sunteți tineri, sunteți puternici, aveți potențial!

Sunt sigur că veți avea parte de o viață frumoasă, plină de realizări

și împliniri! Să nu uitați niciodată de unde v-ați luat zborul și vă

așteptăm cu drag să reveniți în cuibul vostru, chiar dacă doar în

vizită! Acum doar cerul este limita voastră!

Prof. Informatică/TIC: IONUȚ COZMA

Dragi absolvenți, acesta este momentul

vostru. Trăiți-l frumos, simțiți-l, imprimați-l

adânc în memoria voastră. Sunteți frumoși și

buni, sunteți curajoși, inteligenți și

descurcăreți. Aveți în față viața! Libertatea

mult visată în a face alegeri.

Mult succes tuturor, la examene și în

viață! Ceea ce pare a fi sfârșitul este,

deseori, începutul!

Prof. ing. Linca-Pinca Dorina



Gânduri pentru elevii mei, din clasa aXII-aA 

Dragi absolvenți, 

Festivitatea voastră a fost să fie altfel de cum ne-am 

obișnuit. Pana și voi, tineri și dornici de schimbare, sunteți șocați 

de consecințele pe care un virus microscopic poate să le aibă 

asupra unei lumi. 

Dragii mei, sper că în cei patru ani de liceu, in orele 

petrecute împreună, luptându-ne să descifrăm tainele textelor 

literare, copleșiți uneori de gânduri adolescentine, alteori dornici 

să evadați spre spații interzise, dar atât de ispititoare la această 

vârstă, ați înțeles cât este de important să vă construiți viitorul. 

Am învățat împreună citind pagini din opere literare, că iubirea 

este un privilegiu divin, care deschide drumul nostru spre fericire, 

că prietenia dăruită vindecă egoismul, iar munca este prețul pe 

care trebuie să-l plătim pentru a obține succesul la care visați. Am 

învățat multe alte lucruri minunate, chiar și eu am învățat de la voi 

și cred că am reușit, nu o dată, să înțeleg din voioșia voastră, că 

râsul e o replică pe care o dăm vieții atunci când ne pune piedici 

sau că hazul jocului este unul dintre secretele tinereții! Îmi lipsiți, 

dragii mei elevi! Știu sigur că de azi înainte, nimeni nu vă va ruga să 

citiți cu atenție fragmentul... să explicați sensul secvenței, să 

identificați trăsăturile personajului, să argumentați un punct de 

vedere și multe, multe altele, știți voi... Și pentru că orice poveste 

are un final, vă spun, dragii mei, acum și pentru totdeauna, să aveți 

o viață minunată, în armonie cu voi înșivă,cu Dumnezeu și cu lumea! 

Baftă la examene!

Prof. Viorica Dascăl



“Ai învățat regulile jocului. Tot ce trebuie să faci este să joci 

mai bine decât oricine altcineva.” 

Albert Einstein

Final de liceu...... multe așteptări: flori, imbrățișări, muzică,

prieteni, baloane, fotografii, albume ....dar, LINIȘTE! Și totuși

azi, când sunetul de clopoțel și Gaudeamusul sună mai emoționant

decât de alte dăți, vă întrebați nedumeriți...s-a terminat? Asta a

fost tot? Viața mea de elev a luat sfârșit? ....Dragilor, sunteți

doar cu un pas în față....ați acumulat cunoștințe, emoții,

experiențe și idealuri. Aveți vise și așteptări... Sunteți pregătiți

să le faceți față. Mult succes!!!!

Cu drag, Rodica Steluța Damșa

Dragi absolvenți,

Se încheie azi o etapă importantă din viața voastră. Vreau

să știți că noi, dascălii, suntem mândri de voi, avem mari

speranțe în ceea ce vă privește, credem în voi și trebuie să ne 

arătați de ce sunteți în stare.

Și, dacă-mi permiteți un sfat: să nu vă considerați

niciodată suficient de învățați încât să încetați să mai învățați, 

iar cel mai bun învățător este viața, eu și colegii mei suntem

doar profesori.

SUCCES în tot ce va pregătit viitorul!

prof.  Simona Pop



Dragilor, știu că încă de la începutul acestui an școlar v-ați

pregătit pentru ziua de azi, ce urma să fie ziua Festivității de absolvire. 

Și noi, profesorii, ne pregăteam pentru această zi: cu încredere, 

speranță, cuvinte alese și multă emoție ce nu o putem ascunde.

Aș vrea să știți că, încă din clasa a IX-a, când ați pășit pentru

prima oară pragul școlii noastre, m-am bucurat să vă văd entuziasmul, 

să vă simt energia, și v-am privit cu încredere și speranța că veți crește

frumos. Știam că anii de liceu vor trece în zbor, și că veți găsi alături

de noi tot ce aveați nevoie pentru ca acum, la momentul absolvirii, să

fiți pregătiți. Ați găsit în școala noastră colegi care v-au devenit

prieteni. Ați găsit dascăli care v-au dăruit cu generozitate din 

priceperea și cunoașterea lor, lăsând o parte din suflet, la fiecare

întâlnire ce ați avut-o. Ați avut alături OAMENI dăruiți.

Știu că acum vă este greu și vă este dor! Îmi pot imagina ce trăiți! 

Este la fel și pentru noi. Eu mai știu însă și că, veți găsi răspunsul cel

bun pentru această lecție de viață ce o trăim cu toții, împreună!

Cred că este momentul să vă deschideți aripile și să vă înălțați, iar

noi să vă privim zborul cu împlinire, și un zâmbet de mulțumire. Primiți, 

pe această cale, FELICITĂRILE mele pentru perseverența cu care ați

ajuns la final!! Am încredere deplină că sunteți pregătiți să depășiți

toate obstacolele ce vă vor ieși în cale și cred că veți reuși! Mult succes

pe mai departe!

Urmați calea cea dreaptă, fiți buni, păstrați-vă mereu vie 

curiozitatea și deschiderea spre cunoaștere și... rămâneți în

lumină!

Cu drag și prețuire,
Al vostru consilier școlar, Adina Buzgău



Gândul că viaţa de liceean se va sfârşi, se termină perioda pe 

care mulţi o consideră cea mai frumoasă, ne intristează pe toţi. Voi 

lăsaţi în urmă colegi, profesori și viaţa de acum. 

Sper şi aştept realizările voastre de viitor, căci timpul nu 

poate fi oprit, dar acesti 4 ani (respectiv 3 ani) vor ramâne mereu în 

gândurile şi inimile noastre şi ale voastre şi vor deveni numai aduceri 

aminte. Viaţa îşi urmează cursul! 

Aş dori ca voi toţi să valorificaţi oriunde în lume, tot ce ati 

acumulat în această şcoală.

Generaţiilor de elevi care au trecut prin această şcoală le datorez 

succesele mele si tot lor le datorez satisfacţiile cele mai mari pe 

care le-am avut în intreaga mea carieră didactică.

Adevărul, simplu spus, se află în generaţiile de dascăli şi elevi 

care au dat si dau fiinţă scolii acesteia – Liceul Tehnologic ,,Mihai 

Viteazul“ Zalău spre care îmi îndrept cu umilinţă gândurile de 

mulţumire că am fost şi eu o vreme aici,peste 42 de ani.

Mult succes! Drum bun în viată dragi absolvenţi şi multă 

sănătate!
                                                 

Prof. Ing. Trifan Souca 



Dear Graduates,

A few weeks ago I asked you to write messages to your future 

selves. I was surprised to read the most loving and beautiful 

letters from the “carefree”,  “inquisitive”, “chocolate-loving”

children you are and still hope to be ten years form now.

„Make me proud!” you write. “I hope everything I set out to 

do today, will be everything I will have achieved in the 

future”. You dream of beautiful, loving families, of  “children 

running through a big yard full of flowers and trees” and of 

professional success. “But I know that it all depends on Me”

you then say. “Work hard to make your dreams come true!”

What can I add to all this? Maybe to try and be kind to 

yourselves and others and to learn what even we, adults, still 

need to work on: to say what you mean, to ask for what you 

need and to show gratitude to the people and things you have 

been blessed with.

Love you all!

Timea M.



Dragi elevi, a sosit momentul final, momentul despărțirii. Ieri

în curtea școlii un elev m-a intrebat "Doamna profesoară o să vă

fie dor de noi? " I-am răspuns afirmativ pentru că într-adevăr o

să-mi lipsiți. Îmi va fi dor de dezbaterile constructive pe care le

aveam, de sfaturile pe care încercam să vi le ofer iar voi păreați

uneori indiferenți, cu toate astea știu că vă vor fi de folos în viitor.

Îmi va fi dor de fiecare dintre voi pentru că toți sunteți speciali în

felul vostru. Fiecare generație care părăsește școala ia cu ea o

părticică din sufletul nostru, al profesorilor. Vă urez mult succes,

să nu renunțați la visurile voastre! Doar asa veți cunoaște fericirea.

Wishing you much success as you pursue your 

dreams and goals! 

You Did It!

A brand new start,a new beginning, a new life.

Make it a successful one!

Happy graduation!

You have a bright future! 

Lots of love, your teacher Ioana!



A sosit și acest moment, în care drumurile noastre se 

despart. Mă simt cuprins de o reală emoție și primul gând e că 

patru ani au trecut atât de repede. A fost ca într-o piesă de 

teatru în patru acte, eu “profu de mate” am fost  scenaristul 

și regizorul orelor noastre , iar voi, actorii și spectatorii mei 

dragi. Am suferit pe parcursul “repetițiilor” – “repetitio est 

mater studiorum”, dar ne-am și bucurat. Uneori  rolurile s-au 

inversat,  am învățat unii de la alții, pentru că trebuie să știți 

asta și profesorii mai învață de la elevi. Bucuria mea era să 

văd că în voi am sădit acea sămânță a dorinței de cunoaștere 

și știu că am reușit. Ați dovedit-o prin prezența voastră la 

orele de matematică pe parcursul timpului și mai ales în 

această  ultima perioadă. Dragii mei,  piesa mea se incheie 

astăzi și cu greu îmi vine să spun “ The End”, dar aceasta e 

viața. E în firescul lucrurilor să concepeți voi, un nou scenariu, 

o nouă regie, cu noi personaje - unul al vostru și numai al 

vostru. Și acum un ultim exercițiu de imaginație. Vă 

imbrățișez cu drag, pe fiecare din voi, absolvenți ai claselor a 

XII-a C, a XII-a D !!! Drum bun pe scena vieții și a lumii !

prof. Adrian Valeriu Suciu
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