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În timp ce Europa era zguduită de vestea declanşării Primului Război Mondial
(1914 - 1918), oraşul Caransebeş făcea parte din comitatul Caraş-Severin, aflat în Imperiul
Austro-Ungar. Deşi condiţiile de război erau dificile, totuşi anul şcolar 1914 - 1915 începe la 4
octombrie 1914, în actualul sediu al liceului, aşa încât anul acesta, 2014, aniversăm începutul
cursurilor şcolare în actualul sediu al Colegiului Naţional ,,Traian Doda’’.
Edificiul începe a fi construit în august 1913 şi, în decembrie 1913, clădirea este sub
acoperiş. Proiectul construcţiei aparţine arhitectului Madgyasyay Istvan şi, împreună cu devizele, a
fost supus licitaţiei publice pentru executarea lucrării şi acceptat contra sumei de 425.014 de
coroane.
Localul cel nou este dotat de urgenţă cu cele trebuincioase, mobilier şi material didactic,
astfel că elevii şi dascălii pot fi primiţi, aşa cum aflăm şi din procesele verbale redactate în cadrul
consiliilor profesorale din perioada 1914 - 19151.
În anul 1915, clădirea este rechiziţionată de Comandamentul militar al Regimentului nr.
43 Cararansebeş, apoi de Regimentul nr. 18 Honvezi din Sopron. Redevine şcoală la 1 septembrie
1915 şi se desfăşoară lucrări de remediere a stricăciunilor pricinuite de armată precum şi de
finisare a unor încăperi. Localul avea 47 de săli şi 16 atenanse (dependinţe)2.
Cursurile erau cu predare în limba maghiară, conform legii Appony-Albert, şi liceul era în
subordinea Ministerului Instrucţiei Publice de la Budapesta3. Cu
toate acestea, majoritatea elevilor erau români, dar şi germani şi
evrei.
În cursul anului 1918, anul în care soarta războiului se
preconiza, edificiul a fost inaugurat oficial în 23 aprilie, odată cu
dezvelirea monumentului ,,Pro-Patria’’, închinat elevilor şi
profesorilor. Monumentul a fost realizat de sculptorul Ioan
Horvay și reprezintă alegoric pe tânărul erou care ucide balaurul
răutăţii şi, după ce îl ucide, cade în genunchi şi dă mulţumire lui
Dumnezeu 4.Presa vremii realatează despre ,,liceul care a dat
patriei în patru ani de război 160 de soldaţi’’, în special români5.
Monumentul Marii Uniri de la ,,1 Decembrie 1918’’ aduce mari
schimbări în istoria liceului nostru. La 1 iunie 1919 este ziua
solemnă a oficializării liceului românesc.
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Anul 1918 - 1919 marchează reluarea predării limbii române în liceul în care 90 la sută
din elevi erau români. Liceului i se atribuie numele de ,,Traian Doda’’. Presa vremii redă momentul
acesta. Fostul Gimnaziu Maghiar de Stat devine Liceul de Stat Modern - Real ,,Traian Doda’’6.
În acea zi de 1 iunie,
tinerii purtau o pancartă
cu inscripţia ,,Studenţii
liceului Traian Doda au
dus spre sfinţire un drapel
de 6 metri lungime şi
Coroana
României.’’
Strădania
pentru
întemeierea unui liceu în
limba
română
la
Caransebeş a angajat, timp
de aproape 50 de ani, pe toţi conducătorii vieţii politice şi
culturale a românilor din Caransebeş şi din toate satele aparţinătoare de Comunitatea de Avere, al
cărei preşedinte a fost Traian Doda.
Traian Doda, militar de carieră, general de armată, a fost ales deputat în Dieta de la
Budapesta în şase legislaturi, între anii 1874 – 1887, în condiţiile luptei naţionale a românilor din
Transilvania şi Banat împotriva dualismului austro-ungar.
În calitatea sa de deputat în Parlamentul de la Budapesta, generalul Traian Doda începe o
luptă susţinută pentru înfiinţarea la Caransebeş a unei şcoli cu predare în limba română, între anii
1876 - 1880. Binecunoscuta deviză ,,
, a comitetului de iniţiativă,
reflectă strădaniile sale şi ale reprezentanţilor Comunităţii de Avere în acest sens. Încă din 1872,
generalul Traian Doda, preşedintele Comunităţii de Avere şi membrii acesteia hotărăsc ca fondurile
băneşti să fie bine apărate şi administrate; aceste fonduri ale regimentului grăniceresc aparţineau
românilor bănăţeni din cele 94 de comune, care alcătuiau Comunitatea de Avere7.
Intenţia generalului era să întemeieze un liceu, prin contribuţia comunelor proprietare la
fondul de creştere şi de cultură şi la fondul grăniceresc de avere din fostul regiment confiniar
româno-bănăţean.
La 18 februarie 1882, Traian Doda, împreună cu Filaret Musta, Gheorghe Băiaş, Ion
Bartolomeiu, Iosif Seracin şi Constantin Neagu, a înaintat Ministerului Instrucţiunii Publice din
Buda un memoriu riguros argumentat.
Între 1883 - 1885, Traian Doda trimite trei memorii (petiţii) pe baza unui drept garantat
prin Legea XXVII din 1873, dar nu s-a dat curs nici uneia dintre petiţii. În 1885, marele bărbat se
stinge din viaţă, însă nu se renunţă la luptă.
După 1904, fruntaşii politici din zonă îmbrăţişează ideea fondării unui liceu cu limba de
predare maghiară. Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice îşi dă aprobarea, prin actul 456 din
1906, şi cere primăriei să purceadă, cu suma de 400.000 coroane, la ridicarea edificiului. Între anii
1906 – 1913, au avut loc lungi şi anevoioase dezbateri, cu privire la fondurile băneşti pentru
construcţia liceului, între reprezentanţii oraşului şi ai Comunităţii de Avere, pe de-o parte, şi
Ministerul de Interne şi Ministerul Instrucţiunii Publice de la Budapesta, pe de altă parte.
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Se ajunge la un compromis - Ministerul de Interne dispune, cu ordinul 50032/III din 5
iunie 1907, deschiderea gimnaziului, dar, din motivul că bugetul pe 1907 nu cuprinsese sume
destinate acestui scop, nu se adoptă nicio iniţiativă concretă. Reprezentanţa orăşenească cere
ministerului să deschidă clasa I pe spezele fondului grăniceresc.
Astfel, în septembrie 1907 se deschide clasa I a gimnaziului: I-a A (20 elevi), I-a B (35
elevi), I-a C (47 elevi). Dintre aceşti elevi, majoritatea erau români (99), fii de grăniceri bănăţeni,
şi 28 de alte naţionalităţi (total de 127 elevi)8.
Noul gimnaziu va funcţiona până în anul 1913, anul începerii zidirii edificiului ,,în localul
actualei şcoale normale’’9
În perioada 1919 - 2014, Liceul de Stat
,,Traian Doda’’ a continuat cursurile în limba
română. În ziua solemnă de 1 iunie 1919 a
oficializării liceului românesc, secretarul general al
Resortului de Instrucţie Publică, Onisifor Ghibu,
motivează: ,,Am socotit că numele generalului
Traian Doda este mai nimerit a fi dat liceului, nu
numai pentru că Doda a fost un mare fiu al
Banatului, ci mai ales pentru că Doda a fost un
mare caracter. Iar liceul din Caransebeş nu-şi poate
pune scop al înfiinţării sale un scop mai înalt decât
acela de-a creşte caractere”10.
În acceaşi zi, ,,Cercul de lectură’’, înfiinţat în
1918, devine ,,Cercul de lectură Nicolae Iorga’’,
condus din anul 1919/1920 de Matei Armaş11, urmat în anul 1930 de Horia
Sima. Actualmente cercul este condus de către doamna profesoară Maria Frenţiu.
Liceul de Stat Traian Doda îşi continuă activitatea în perioada interbelică, prin intermediul
Anuarelor şcolare, care marchează tradiţia începută în 1907. Ele conţin informaţii deosebite,
referitor la începutul anului şcolar, despre edificiul şcolii, corpul didactic, examenele de corigenţă,
educaţia integrată, starea sanitară a elevilor, internatul, inspecţiile şi vizitele şcolare, examenele de
absolvire, cursurile predate, serbările şcolare, laboratoarele, mobilierul, biblioteca etc.
În anul 1934, 18 martie, a fost pusă piatra de temelie a internatului liceului, de faţă fiind
dr. Constantin Anghelescu, Ministrul Instrucţiunii Publice, şi N. N. Săveanu, preşedintele Adunării
Deputaţilor, precum şi autorităţile bisericeşti, civile şi militare din zonă. Înfiinţarea internatului,
destinată fiilor de grăniceri, fusese hotărâtă din 1907 şi internatul a funcţionat în vechea clădire a
Comunităţii de Avere12.
Personalităţi de seamă au contribuit la menţinerea tradiţiei liceului, aceea de a forma
caractere. Amintim în primul rând pe directorii Sabin Evuţian (1919 - 1923), Gheorghe Noaghea
(1923 - 1924), director substitut Ioan Penza (1924 - 1931), Matei Armaş (1931 - 1944), Aurel
Stuparu (1944 - 1947).
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De la inaugurarea solemnă a liceului Traian Doda şi până azi, aflăm din Cartea de onoare
despre mari personalităţi care ne-au vizitat atât din România, cât şi din Europa: Nicolae Iorga, în 15
iulie 1922, scria: ,,Mulţi ani liceului menit să dezvolte în tineretul grăniceresc trăind azi, în patria
liberă, sufletul luptător, dar disciplinat, al vechilor ostaşi români, păzitori contra barbariei
turceşti!’’.
Scriitori români s-au oprit la Caransebeş la 13 mai 1923: Victor Eftimiu, Ion Minulescu, Al.
Cazaban, Mircea Rădulescu, Liviu Rebreanu, Alfred Moşoru, şeful misiunii universitare franceze,
Charles le Tég, ziarişi, actori, profesori universitari, arhiepiscopi, ministrul cultelor, Alexandru
Lapedatu, şi lista poate continua.
Liceul Traian Doda a atins apogeul în perioada interbelică, prin nivelul de pregătire a
corpului didactic excepţional: profesor Matei Armaş, directorul liceului şi fost elev eminent,
profesor Enache Ionescu (membru Astra), profesor Dimitrie Soceneanţu, membru Astra, profesor
Gh. Noaghea, membru Astra, profesor Filip Pop, profesor Iacob German (custodele muzeului
numismatic şi bibliotecarul liceului), profesor Ioan Gh. Costinescu, profesor Horia Sima, profesor N.
Domăşneanu, profesor Constantin Rudneanu, profesor Alexandru Fraţian, Dimitrie Cusma.13
Activitatea extraşcolară a corpului profesoral este expusă în toate Anuarele liceului. Liceul a
reuşit să fondeze Muzeul de biologie, de geologie şi de antichităţi, o parte din exponate fiind
prezente la ora actuală în incinta instituţiei de învăţământ.
De remarcat că, în acest lăcaş, focar de cultură, au susţinut conferinţe publice N. Iorga,
Vasile Pârvan, O. Goga, Ion Minulescu, Constantin Daicoviciu, Sextil Puşcariu, Alexandru Lapedatu
şi Horia Sima.
În 1948, odată cu reformularea comunistă a învăţământului, liceul îşi pierde numele şi
devine Liceul Mixt Caransebeş (contopit cu Liceul de fete). În 1953, devine ,,Şcoala medie de 10 ani
nr. 1’’, apoi în 1958 ,,Liceu de 11 ani’’. În această perioadă, mai precis între anii 1951-1952,
singura femeie director a fost doamna profesor Elisabeta Mărăscu.
În 1968, se revine la învăţământul liceal de 12 ani, numele instituţiei fiind Liceul nr. 1
Caransebeş, iar din 1975 Liceul Real Umanist.
Datorită numelui şi prestigiului dobândit în timp, devine ,,Liceul de matematică-fizică’’ în
1978, an care coincide cu pensionarea, după mai bine de 19 ani, a celui care a condus instituţia
într-o perioadă delicată de timp, domnul profesor Bujor Jumanca.
Liceul îşi reia istoricul său nume, devenind Liceul Teoretic ,,Traian Doda’’, din anul 1990,
datorită numeroaselor memorii iniţiate de către domnul director, profesor Ioan Tocuţ.
În anul 1995 s-a ridicat statuia Generalului Traian Doda în parcul din faţa liceului, cu
sprijin material şi spiritual din partea directorului liceului, domnul profesor Ioan Răzvan.
Începând cu anul 2000, din iniţiativa domnului director, profesor Nicolae Borcean, se reia
Anuarul XIII al Liceului Teoretic “Traian Doda”, pe perioada 1974 – 2000, apoi Anuarul XIV al
Liceului Teoretic “Traian Doda”, pe perioada 2001-2012-director , domnul profesor Florin Ciocan
si director adjunct, doamna profesor Eugenia Mocanu.
În anul 2004, a fost inaugurată sala de festivităţi Amfiteatrul Sorin Titel, prin contribuţia
nemijlocită a domnului director, profesor Gheorghe Hogea, şi a doamnei director adjunct, profesor
Eugenia Mocanu, şi Galeria Academicienilor, realizată de doamna profesor Lucia Carmen Ardeț.
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Din anul şcolar 2006, profilul real al liceului cuprinde specializările: matematică –
informatică, matematică – informatică intensiv informatică şi intensiv engleză, ştiinţe ale naturii,
iar profilul uman - specializarea filologie. În acest an sunt
începute lucrările de reabilitare a întregii clădiri a liceului,
după mai bine de 92 de ani de funcţionare neîntreruptă.
Din anul 2007, liceul cuprinde administrativ fosta
Şcoală Generală nr. 814. În 2009, liceul nostru obţine titlul
de Şcoală Europeană, prin grija domnului director,
profesor Florin Ciocan, iar din anul şcolar 2014 – 2015,
obţine titlul de Colegiul Naţional “Traian Doda”, prin
grija domnului director, profesor Felix Cosmin Borcean.
De-a lungul existenţei sale, ca instituţie de
educaţie şi formare a tinerei generaţii spre virtuţile
intelectuale, liceul s-a acomodat tuturor regimurilor politice,
mai mult s-au mai puţin favorabile desfăşurării procesului de
învăţământ, cadrele didactice ducându-şi la bun sfârşit misiunea, aceea de a forma
generaţii de intelectuali care să preia şi să ducă mai departe spiritul nobil al grănicerilor români
bănăţeni în marea familie a popoarelor europene.

Anuarul II, al Liceului de Stat Modern-Real “Traian Doda”, din Caransebeş, pe anul şcolar 1920-1921.
Anuarul VIII, al Liceului de Stat “Traian Doda”, din Caransebeş, pe anul şcolar 1933-1934.
Anuarul XIII, al Liceului Teoretic “Traian Doda”, Caransebeş, 1974 - 2000.
Anuarul XIV, al Liceului Teoretic “Traian Doda”, Caransebeş, 2001 – 2012.
Anuarul învăţământului secundar din România, pe anul 1924-1925.

Arhivele Naţionale Caraş—Severin, Dosar Nr. 1 /1907-1910, Fond 362.
Arhivele Naţionale Caraş—Severin, Dosar Nr. 9, 1912/1937, Fond 362.
Calendarul Românului pe anul 1919, Anul al XXXII-lea, Caransebeș, 1918.
Lumina nr. 17 / 1918, 5-8 aprilie.
A.Marchescu, Grănicerii Bănăţeni şi Comunitatea de Avere (Contribuţii istorice şi juridice),Ediţia a II-a
îngrijită şi prefaţată de Acad. Păun Ion Otiman, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014.
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Căutând să mă documentez pentru realizarea unui proiect dedicat generalului Traian Doda,
patronul liceului nostru, am descoperit că există un fond de documente referitoare la activitatea
elevilor, desfășurată în cadrul Societății de lectură „Nicolae Iorga”.

Înființată la 16 octombrie 1918, Societatea de lectură „Nicolae Iorga” avea ca scop
cultivarea limbii și literaturii române prin producții literare și artistice, promovarea gustului
pentru frumos, desfășurarea unor călătorii instructive.
Numele exprimă admiraţia elevilor din Caransebeș pentru marele istoric care, vizitând
școala noastră (15 iulie 1920), scria în Cartea de aur : „Mulţi ani liceului menit să dezvolte în
tineretul grăniceresc, trăind azi în patria liberă, sufletul luptător, dar disciplinat, al vechilor ostași
români, păzitori contra barbariei turcești!”.

Programul societății cuprindea conferințe cu subiecte literare, artistice și științifice, lecturi
cu lucrări originale ale elevilor, recitări, dări de seamă asupra unor subiecte interesante și necesare
pentru cultura membrilor societății.
Comitetul, ales pentru un an, era compus dintr-un președinte, doi vicepreședinţi, un
secretar de ședinţă și un ajutor de secretar, un bibliotecar și un ajutor de bibliotecar, un casier.
Conducerea liceului și profesorii de limba română delegau președintele în persoana unui elev
eminent. Activitatea era coordonată de un profesor. Existau trei secţii: literară, artistică și
sportivă.La întâlniri, elevii s-au documentat și au discutat despre viața și activitatea unor scriitori
români precum Ion Heliade Rădulescu, Costache Negruzzi, Mihai Eminescu, George Coșbuc ș.a.
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Pentru că zona impunea păstrarea unei
conștiințe naționale, elevii au prezentat în cadrul
ședințelor viața și activitatea politică a unor
personalități precum Tudor Vladimirescu și Simion
Bărnuțiu.
În programele artistice prezentate, un loc
aparte
l-au ocupat piesele de teatru. Din
creațiile lui V. Alecsandri și I.L. Caragiale s-au jucat,
între anii 1920-1933, piesele Florin și Florica și,
respectiv, O scrisoare pierdută.
N. Iorga a fost cel mai important dintre
invitații care au onorat, în 15 iulie 1920, una dintre ședințe, așa cum consemnează Cartea de aur a
liceului. I. Minulescu, L. Rebreanu, V. Eftimiu, Al. Cazaban, O. Goga au impulsionat, prin prezența
lor la Caransebeș, viața culturală a societății, dar și a comunității.

Grupul-nucleu al noului cerc de lectură a fost constituit din elevi de la clasele de filologie și
chimie-biologie.
Legătura dintre vechea și noua societate am realizat-o prin întâlnirea cu vechii membrii ai
societăţii. La ședința festivă l-am invitat pe Î.P.S. Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului, membru
al Academiei Române, cândva elev al Liceului Traian Doda și membru al Societății de lectură
Nicolae Iorga.
Profesorul de istorie Iulian Lungu, aflat la
venerabila vârstă de 90 de ani, era – la vremea aceea
(2006) – „ultimul student în viață” al marelui istoric. Ne-a
oferit date prețioase despre prezența la Caransebeș a lui
Iorga, despre felul în care acesta relaționa cu studenții săi.
Portretul sentimental conturat de ucenic maestrului i-a
impresionat pe elevi. Prima lectură realizată în comun a
fost, așa cum se cuvenea, o scriere a lui Iorga, Sfaturi pe
întuneric. Am realizat pliante care conțineau fotografia și
rândurile scrise în Cartea de aur a liceului de către N. Iorga.
Pliantul conținea câteva date legate de temele propuse spre
dezbatere.
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În spiritul vechii societăţi, am realizat activităţi prin care am făcut cunoscute istoria și
personalităţile școlii.
În anul școlar 2005-2006 am adunat într-un volum (apreciat de un specialist al Institutului
de Științe ale Educației), intitulat
„Personalitățile Liceului Traian Doda”, date despre cei şapte membri ai Academiei Române
care au absolvit liceul nostru. Galeriei academicienilor li s-au adăugat alte nume sonore precum
Sorin Titel, Corneliu Baba, Cornelia Ștefănescu, Cornel Galescu. Proiectul a relevat rolul formator al
școlii și a urmărit impulsionarea elevilor prin raportarea la model.
În anul 2009 am finalizat proiectul educativ de promovare
a personalităţii scriitorului Sorin Titel (cândva profesor al liceului
nostru) printr-un concurs de creaţie literară. În cadrul proiectului
am realizat documentarul Sorin Titel – prieteni peste timp (I, II), la
care au participat prietenii familiei Titel din Caransebeș, prof.
univ. dr. Daniel Vighi de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
a Universităţii de Vest din Timișoara și scriitorul, publicistul,
membru corespondent al Academiei Române, Crișu Dascălu.
Documentarul a fost realizat de către 3 elevi, toţi membri ai
societăţii de lectură.
, absolventă a liceului nostru, a
conturat imaginea profesorului de limba română Sorin Titel,
marele romancier bănăţean, al cărui nume are o puternică
rezonanţă în inimile caransebeșenilor.
O evocare a istoriei liceului a realizat și
, fost profesor și
director al liceului. Dumnealui le-a întărit elevilor convingerea că, alegând instituţia noastră, au
optat pentru valoare și demnitate.
i-a ajutat pe tineri să înţeleagă sinuoasele transformări
la care îi supune adolescenţa. Dumnealui i-a îndemnat să-și pună toate acţiunile sub semnul
credinţei și al iubirii pentru a urma un drum drept în viaţă.
a avut o întâlnire rodnică nu numai cu elevii, ci și cu părinţii
acestora, cărora le-a răspuns la întrebări și le-a conturat câteva
perspective.
, Episcopul Caransebeșului, a
purtat cu elevii un dialogul spiritual, răspunzând unor întrebări
venite din partea tinerilor, despre disputa dintre generaţii,
alegerea unui drum în viaţă, iubirea în diferite ipostaze,
manipularea prin mass-media etc.
O întâlnire extrem de apreciată a fost cea realizată cu
doamna prof. univ. dr. Otilia Hedeșan, prorector al Universității
de Vest din Timișoara. Tema discuției a constituit-o rolul formator
al cărții. Invitata s-a referit la cărțile care au influențat-o,
ajutând-o să pornească pe un anumit drum. Întâlnirea, tot în
spiritul tradiţiei interbelice, s-a finalizat cu un recital al elevei
Anastasia Coste. Aceasta a interpretat și o melodie compusă de
tatăl ei, preotul Teodor Coste, pe versurile poeziei „Dorința” de M.
Eminescu.
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La întâlnire au mai participat elevi ai Seminarului Teologic „Ioan Popasu”, ai Liceului
Pedagogic „C.D. Loga” și persoane din oraș interesate de problematica lecturii. Participanților li sau oferit pliante cuprinzând date despre invitată.
Continuând programul vechii societăţi am desfășurat călătorii instructive la Muzeul de
geografie literară din Oţelu Roșu, un muzeu realizat de regretatul profesor Tiberiu Boșcaiu,
eminentul profesor de limba și literatura română de pe Valea Bistrei, fratele academicianului
Nicolae Boșcaiu.
În aceeași direcţie deschisă de vechea societate, am participat la un concurs de scriere în
cadrul festivalului Astra bănăţeană. Pe scena Teatrului Naţional din Oraviţa câteva membre ale
societăţii noastre au recitat versuri din creaţia eminesciană.

Așa cum se poate constata din cele menţionate anterior și în zilele noastre se poate relua
tradiţia unor activităţi care formează repere culturale și artistice. Cred că, în atât de controversata
societate de azi, recursul la adevăratele modele trebuie să constituie un obiectiv principal.
Sălile de conferinţă întotdeauna pline, bucuria copiilor de a se antrena în activităţi diverse
m-au ajutat să merg pe un drum deschis de înaintașii mei. Faptul că în școală și în publicaţiile
locale (Caraş-Severinul în 7 zile, Radio Reşiţa) s-a vorbit și s-a scris despre activităţile noastre
constituie un impuls pentru a merge mai departe.
Nu cred că avem dreptul să aruncăm la gunoi, dintr-o ispititoare dorinţă de originalitate cu
orice preţ, ceea ce au făcut bine predecesorii noștri.

Atelierul de creaţie „Copil – copilărie – poezie” a relevat talentul unei eleve, Daniela Fercea.
De aceea, un alt proiect, intitulat Lacrimi de mai, a urmărit publicarea unui volum de versuri
semnat de eleva menţionată. Grafica volumului a realizat-o o altă membră a societăţii noastre,
Oana Iacubovski, astăzi absolventă și doctorand al Facultăţii de Belle Arte din București. Ceilalţi
membri s-au implicat în căutarea unor surse de finanţare pentru publicarea cărţii de poezii.
Nu pot trece cu vederea nici faptul că două dintre membrele societăţii au participat la Concursul
Naţional Tinere condeie, ediţia XLIII, București, 2009, ambele obţinând Premiul pentru creaţie
literară.

În activităţile noastre am beneficiat constant de sprijinul directorului Bibliotecii Municipale
Mihail Halici din Caransebeș. Un alt proiect, realizat în parteneriat cu două școli din judeţ, a fost
susţinut de Biblioteca Judeţeană Paul Iorgovici din Reșiţa. Proiectul de creaţie literară s-a intitulat
Stropii clipelor.
Librăria „Semn de carte” (Asociaţia culturală Metarsis) a găzduit întâlnirea Societăţii de
lectură cu elevi din Reșiţa, în cadrul proiectului „Eternul mărţișor”.
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Botezată iniţial de noi „Olimpiada
lecturii” și rebotezată de directorul bibliotecii
„Mihail Halici”, acţiunea de promovare a
lecturii în Caransebeș a ajuns la ediţia a IX-a.
Am încercat să promovăm în școală
toate acţiunile propuse de ANPRO (Asociaţia
Naţională a Profesorilor de Limba și literatura
română „Ioana Em. Petrescu”, cu sediul la
Cluj). Acţiunea
s-a
bucurat de participarea majorităţii colegilor.
Elevii au trimis texte pentru concursul
(lucrarea elevilor Teofil Frenţiu și Anastasia Coste fiind selectată în cadrul volumul
publicat).
Am răspuns invitaţiei ANPRO de a participa cu o revista prolectura la concursul
Împreună cu grupul de calculatoriști am realizat revista Aventură… prin
lectură, participând la Cluj, la faza finală a concursului. Jurnalul de bord a urmărit procesul
elaborării revistei, emoţiile autorilor. În anul şcolar 2013-2014, revista Accente în oglindă a ajuns
în finala concursului revistelor prolectura, organizat la Cluj.

Ţinând seama de aspectele relevate, putem trage câteva
concluzii. Cunoașterea și păstrarea unei tradiţii, precum cea a
Societăţii de lectură Nicolae Iorga, este importantă pentru a
valorifica achiziţiile pozitive ale predecesorilor. Coroana unui
copac nu poate exista fără trunchi sau fără rădăcină. Dacă
lucrurile au fost așezate temeinic, cred că ele merită continuate. La
conferinţele organizate de societate au participat nu numai
membrii acesteia, ci și alte persoane din oraș interesate de
problematica lecturii. Invitaţii noștri sunt personalităţi ale vieţii
culturale de la care atât tinerii cât și vârstnicii au ce învăţa.
Integrarea într-o tradiţie valorică a școlii românești prin
cunoașterea personalităţilor formate în instituţia noastră reprezintă
un câștig de necontestat.
Cercetarea didactică prin intermediul Societăţii noastre de lectură s-a finalizat în articolele
cuprinse în volumele Lecturiada 3 şi Lecturiada 4, cele mai bune volume de didactică a
interpretării.
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Între septembrie 2012 și iulie 2014 s-a desfășurat în liceul nostru proiectul european de
parteneriat multilateral COMENIUS « La mémoire culturelle des peuples » - « Memoria culturală a
popoarelor ». Proiectul a fost aprobat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educației și Formării Profesionale, fiind finanțat de Comisia Europeană.
Liceul nostru a fost coordonator de proiect, avand ca parteneri :
1.
Un liceu din Spania din Sangüesa ;
2.
Un colegiu din Italia din Altofonte ;
3.
Un liceul din Polonia din Starachowice ;
4.
Un colegiu din Franța din Marsilia.
Perspectiva unei cooperări europene, a unei abordări pluridisciplinare, în două limbi de
circulație -franceza și engleza- a condus spre alegerea temei proiectului, aceasta permițând
tinerilor din țările partenere să redescopere și să promoveze diversitatea și bogăția patrimoniului
lor cultural.
Pe de altă parte, proiectul a contribuit la îmbunătățirea educației școlare, prin recunoașterea
diversității și valorilor patrimoniului cultural, prin stimularea studiului limbilor moderne, în
conformitate cu prevederile Cadrului European Comun de Referință, prin utilizarea constantă a
T.I.C., prin dialogul intercultural.
Activitățile proiectului au urmat:

, de cercetare a multiplelor aspecte ale patrimoniului material
(arhitectură, artizanat) și imaterial (muzică și dansuri tradiționale, obiceiuri) ;

, de învățare a unor cântece și dansuri tradiționale, poezii în grai, dar și
de exprimare în limbi străine în situații reale de comunicare;

, de valorizare și diseminare a activităților și a produselor finale
ale proiectului.
Printre activitățile desfășurate :

vizite de documentare la situri istorice din zonă;

participarea la repetițiile grupului vocal și ale grupului folcloric;

realizarea unor expoziții de desene și fotografii pe tema proiectului.
Proiectul a avut:
 pagina proprie pe facebook :

https://www.facebook.com/pages/La-mémoire-culturelle-des-peuples/


un blog :

http://memoire-culturelle-des-peuples.blogspot.ro/
pe acestea fiind publicate articole, fotografii, comentarii.
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Produsele finale comune ale proiectului s-au concretizat prin :

realizarea unui dicționar multilingv ;

redactarea unui portofoliu cultural care pune în valoare patrimoniul material și imaterial
din fiecare țară parteneră ;

prezentarea unui spectacol final comun « Amitié et diversité».
La reuniunea finală de proiect, desfășurată în liceul nostru între 31.03-4.04.2014, au
participat treizeci de elevi și profesori din școlile europene partenere care au realizat împreună cu
noi spectacolul Prietenie și diversitate .Spectacolul a început cu o defilare a celor cinci echipe
partenere, în costume tradiționale. Apoi, fiecare echipă a intervenit cu texte in dialect, cântece și
dansuri tradiționale.
În încheierea spectacolului, toți participanții au cântat un cântec în limba franceză, cu un
mesaj generos, care ne invită ca, dincolo de diferențele dintre noi (naționalitate, religie, culoarea
pielii), să fim mai toleranți și să trăim în bună înțelegere. Apoi, toți partenerii au fost invitați să
învețe pasul de horă. La spectacol au participat mulți elevi din liceul nostru, părinții lor precum și
profesorii implicați în proiect.

Considerăm că acest spectacol a reprezentat cel mai important produs al proiectului, o
finalizare fructuoasă a activităților desfășurate, o valorizare și o promovare la nivel de școală și de
oraș, dar și la nivel european, a activităților practice de descoperire, cunoaștere și învățare a unor
aspecte legate de vorbirea în dialect sau grai, de valoarea și autenticitatea costumelor, cântecelor,
dansurilor, artizanatului tradițional.
Moștenirea culturală a fiecărui popor se imprimă în memoria sa culturală, fiind un demers
al memoriei din trecut spre viitor, o cale spre înțelegere, spre fraternitate, spre afirmarea identității,
spre dezvoltarea personală. Toate activitățile organizate au contribuit la îndeplinirea obiectivelor
propuse în proiect, consolidând interacționarea, munca în echipă, dialogul precum și
conștientizarea importanței cunoașterii și valorizării patrimoniului cultural material și imaterial al
fiecărei țări, ca parte a identității fiecărei națiuni.
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Întotdeauna am emoții când vorbesc de liceul meu.
Dincolo de evenimentul unic în viață pe care îl poate avea un absolvent de liceu, acela de a
trăi aniversarea centenarului școlii sale, mă încearcă sentimente de mândrie, bucurie şi împlinire
că am privilegiul să fiu primarul care pune umărul la reabilitarea şi modernizarea şcolii ce l-a
format, să fiu edilul care asigură funcţionarea zilnică a instituției cu o asemenea tradiţie
educaţională sau să fiu parte la obținerea titlului onorant de Colegiu Național.
Însă, dincolo de a face aceste lucruri administrative, gândul meu zboară la anii copilăriei, la
tot ce a însemnat pentru mine o adolescenţă frumoasă şi dinamică, la clipele de fericire, la
farmecul fiecărei zile, la misterul fiecărui anotimp, la examene, teze și bacalaureat, la toate
momentele de bucurie sau tristețe, de succes sau dezamagire, de reușite sau eşecuri. Îmi aduc
aminte de dascăli, clase, laboratoare, de amfiteatru şi sala de sport, de cantină şi internat, de colegi
şi prieteni, de iubiri şi provocări. Toate au însemnat cea mai frumoasă perioadă a vieții mele.
Pentru istoria oricărui oraş, o clădire monument ce are o sută de ani este un lucru extrem
de important. Iar dacă acea clădire, care a fost şi a rămas de-a lungul timpului o stare de spirit, se
numeşte Colegiul Traian Doda din Caransebeş, pot spune că deja vorbim de un sanctuar în care se
formează caractere, de o cetate în care tinerii se pregătesc pentru a da piept cu viața.
Performanțele de la olimpiade şi concursuri şcolare naţionale, procentul celor care
continuă studiile în învățământul superior, sau elitele pe care le-a dat acest liceu în cei 100 de ani,
îl plasează în topul învăţământului românesc şi în vârful educației din Banat.
În calitate de primar, aduc un omagiu generalului Traian Doda, cel care, acum un secol, a
ctitorit acest palat unic de cultură, care a pregătit aici, în Banatul de Munte, cadrul instituțional
pentru a se putea şlefui suflete, caractere şi minți luminate.
Le mulţumesc cadrelor didactice din toate generațiile, care au pregătit promoții şi promoții
de elevi extraordinari, şi păstrez în suflet un moment de reculegere pentru toți dascălii care ne
privesc acum din Orientul veşniciei.
Felicit toți elevii generației mele care au avut curajul să dea examene grele de admitere la
acest liceu, în clasa a IX-a, sau de continuare a studiilor în clasa a XI-a. A fost greu, dar frumos. Am
visat împreună cu ochii deschişi şi am învăţat cum să ne transformăm visele în realitate.
Toți dascălii liceului Traian Doda au învățat elevii lor cum să-și picteze visele, cum să-și
șlefuiască singuri destinul și cum să sculpteze în viață speranțe de mai bine, de credință, de
dragoste și de iubire. Așa au reușit timp de o sută de ani să formeze caractere și să construiască
lideri, să cultive patriotismul, să ne facă să credem în noi, în șansa Caransebeșului, în spiritul
Banatului și în viitorul României.
Tot aici am descoperit că ceea ce nu te doboară, sigur te întărește, am aflat cum să știm să
ne ridicăm după ce am căzut, am învăţat că, pentru a crea imposibilul, trebuie să vezi invizibilul.
În această instituţie, încărcată de vise şi speranţe, ce a stat demnă în faţa timpului, am
descoperit că, pentru a răzbate în viaţă, trebuie să fii vizionar şi optimist, să te simţi puternic şi
mereu tânăr.
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Şi acestea sunt doar câteva dintre argumentele pentru care, aici, pe strada Libertăţii, mi-am
adus şi fiica să păşească în şcoala vieţii; şi tot pe aceste scări vor urca spre înţelepciune şi nepoţii
mei.
Sunt sigur că sunt în asentimentul actualelelor generaţii de elevi şi absolvenţi când spun că
la Liceul Traian Doda am trăit cea mai frumoasă poveste a vieții mele. De aceea, îmi ridic pălăria în
faţa istoriei sale de un secol!
Un sincer Mulţumesc şi La mulți ani "Traian Doda" !
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Liceul ”Traian Doda” din Caransebeș își întemeiază existența la 1 iunie 1919, ziua
solemnă a oficializării lui, în legătură directă cu momentele istorice ale acelui an: predarea
administrației austro-ungare către statul român întregit și unitar, după 1 Decembrie 1918,
constituirea instituțiilor menite să reglementeze viața legislativă, juridică și culturală a țării
și manifestările entuziaste determinate de sentimentele naționale descătușate, în provinciile
istorice ieșite de sub stăpânirea imperiilor (Transilvania, Banat, Bucovina și Basarabia).
În acea zi de 1 iunie, tinerii, purtând o pancartă cu inscripția ”Studenții Liceului
Traian Doda” și drapelul tricolor, parcurg traseul de la biserică până în fața clădirii,
însoțiți de un alai numeros și arborează drapelul pe cupola edificiului și, după cuvântări
încărcate de patos, declară reorganizat Cercul Studenților Români, cu numele ”Nicolae
Iorga”.
Perioada interbelică a însemnat, într-adevăr, consolidarea unui prestigiu recunoscut în
întreg Banatul și în țară și crearea unei tradiții de muncă temeinică, serioasă și mai ales
rodnică, întru afirmarea energiilor intelectuale ale acestui ținut binecuvântat. Au contribuit
la ieșirea noastră în lume, în mod strălucit, o seamă de profesori școliți în Austria, Ungaria
sau Germania, cu doctorate obținute la Viena, Budapesta sau Munchen. Abnegația acestor
oameni de mare prestigiu intelectual, dăruirea și intransigența binefăcătoare explică
modelarea excepționalelor personalități, exponente ale sevelor spirituale bănățene: savanți,
academicieni, cercetători, scriitori, artiști plastici.
După al doilea război mondial, vicisitudinile provocate de nefasta ideologie comunistă
au condus la încercarea de a rupe și anula tradiția și zestrea spirituale ale unei școli care
își câștigase, prin înfăptuiri și demnitate, prestigiul. A fost suprimată denumirea și i s-au
dat diferite titulaturi, între 1948 și 1990. În anul 1990, redevine ”Liceul Teoretic Traian
Doda”.
Trebuie remarcat și recunoscut cinstit faptul că, după 1960, în ciuda vremurilor
aberante, timp de trei decenii, liceul s-a reinventat pe sine și a reconsiderat performanța,
prin aportul unui colectiv profesoral care și-a înțeles menirea și a acceptat truda
izvorâtoare de succese. Așa se explică faptul că din 1978 școala devine ”Liceul de
Matematică – Fizică”, singurul din țară cu acest profil, funcționând într-un oraș care nu
era reședință de județ sau municipiu.
Mai mult, liceul a patronat, în această perioadă, activități de anvergură, de nivel
interjudețean sau național. Așa a fost Concursul Interjudețean ”Traian Lalescu” de
matematică, la care au participat județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin.
Inițiatorul acestui concurs a fost profesorul Vasile Boulescu, inspectorul de specialitate din
acel timp. Ideea a fost susținută concret de inspectorul școlar general de atunci, profesor
Petru Codilă, el însuși absolvent al liceului nostru.
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Prima ediție a concursului s-a desfășurat începând din 1985, sub patronajul
Universității de Vest din Timișoara, iar edițiile următoare s-au organizat prin rotație în cele
patru județe. Catedra de matematică s-a distins prin rezultate de excepție în aceste
concursuri.
Școala a găzduit Olimpiada Națională de Economie Politică și Filosofie, Simpzionul
Național ”Sorin Titel”, sesiuni de comunicări științifice și conferințe cu participarea unor
mari personalități universitare din Cluj, București și Timișoara. În anul 1982, școala a fost
vizitată de ministrul învățământului de atunci, împreună cu toți inspectorii școlari generali
ai județelor țării, care au apreciat efortul corpului didactic de a concepe și amenaja
cabinetele de specialitate și laboratoarele.
Drept urmare, la Simpozionul Național organizat la Oradea, în anul 1986, cu
participarea directorilor de licee de matematică – fizică și a inspectorilor de specialitate,
liceul nostru a susținut un referat pe tema funcționalității cabinetelor școlare în actul
didactic.
An de an, școala a înregistrat rezultate meritorii la olimpiadele județene și
naționale, prin aportul catedrelor de limba și literatura română, de matematică, fizică,
istorie, chimie, economie politică, geografie, biologie, educașie fizică ș.a. Echipa de dansuri
a liceului s-a remarcat prin prestația artistică de înaltă ținută decenii de-a rândul, ca și în
ultima perioadă, când a susținut spectacole apreciate în Europa.
Ne-au onorat și ne-au dat satisfacții profesionale rezultatele admiterii absolvenților
noștri din clasele de matematică – fizică în facultăți, într-o vreme când acele examene erau
extrem de dure. Am înregistrat constant între 60 – 80% absolvenți admiși, mult peste
media pe țară, de 8 – 10%.
În 1995, cu prilejul comemorării a 100 de ani de la moartea generalului Traian
Doda, liceul a inițiat și organizat festivitățile impuse de un asemenea moment. S-a turnat în
bronz și s-a dezvelit statuia generalului, operă a sculptorului Petre Comisorski, amplasată
în scuarul de lângă Biserica Catolică. S-a desfășurat atunci simpozionul dedicat marelui om
politic și patriot, a avut loc întâlnirea foștilor absolvenți ai liceului din diferite generații.
Reîntâlnirile anuale cu generațiile de absolvenți ai liceului nostru ne provoacă, celor
care încă suntem, nostalgii și gânduri de bine, dându-i dreptate lui Onisfor Ghibu: ”Doda a
fost un mare caracter, liceul din Caransebeș nu-și poate pune ca scop al ființării sale un
scop mai înalt decât acela de a crește caractere.”
Într-adevăr, din ce raportează foștii absolvenți, ne dăm seama câte caractere, câtă
tenacitate și câtă forță intelectuală unifică aceștia, deveniți oameni de excepție, viețuind în
țară sau în toate colțurile lumii, spre lauda românității.
De aceea, transmit actualului corp didactic și actualului colectiv de elevi, precum și
celor care vor urma, obligația nestrămutată în competiția onorantă de a menține și de a
îmbogăți zestrea spirituală a liceului, azi ”Colegiul Național Traian Doda”!
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Drept compensație pentru desființarea Regimentului Confiniar Româno –
Bănățean nr. 13 (în iunie 1872), autoritatea imperială habsburgică, prin rescriptul
din 1873, devenit articol din legea XXVII/73, reglementează o seamă de drepturi
pentru locuitorii din Banatul româno – sârbesc și hotărăște înființarea de școli cu
predarea în LIMBA NAȚIONALĂ în Biserica Albă, Panciova și Caransebeș. Pentru
autoritățile de atunci, limba națională însemna exclusiv limba ”statului național
unitar maghiar”, a unicei națiuni recunoscute în stat.
Românii, în frunte cu generalul Traian Doda și cu reprezentanții luptei
pentru drepturi naționale din teritoriu (Filaret Musta, Gheorghe Băiaș, Ion
Bartolomeu, Iosif Seracin și C-tin Neagu), declanșează ofensiva pentru întemeierea
unui liceu românesc. Deviza lor a fost ”Pentru noi, prin noi înșine”. Gruparea va
mobiliza comunele fostului Regiment Confiniar pentru a contribui cu bani la
constituirea unui fond în scopul propus. De asemenea, vor înainta repetat memorii
și petiții (în 1882, 1883 și 1885) către instituțiile abilitate de la Budapesta, dar fără
niciun rezultat. ”Fondul gimnazial” creat din 1882 ajunsese, în 1891, la suma de
25.000 de florini, bani foarte mulți la acea vreme.
În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, mor cei mai mulți dintre ”bătrânii”
fruntași ai comunității românești din Caransebeș și din împrejurimi. Începând din
1904, președintele Comunității de avere, oportunistul și pe nedrept ostracizatul
C-tin Burdea, împreună cu primarul orașului, O. Bordan, agreează ideea fondării
unui liceu cu predare în limba maghiară. Se pare că Burdea a întrevăzut clar
consecințele ființării unei școli, chiar și în limba maghiară, pentru formarea unei
intelectualități de etnie română.
În 1906, Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice de la Budapesta aprobă
înființarea gimnaziului maghiar cu opt clase, cu condiția ca primăria orașului să
asigure cheltuielile care însumau 400.000 de coroane și intravilanul.
Fondul s-a constituit cu unele dificultăți și multe controverse (mai ales
privind preluarea ”Fondului școlii greco – ortodoxe române”, de peste 103.600
coroane, sens în care au protestat dr. Traian Bădescu, Patriciu Dragalina, C-tin
Călțun ș.a.).
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După 34 de ani de neîncetate și dramatice înfruntări în plan legislativ și
cultural, Ministerul de Interne din Budapesta dispune, în 15 iunie 1907, prin
Ordinul Nr. 50032/III, deschiderea gimnaziului cu predare în limba maghiară.
Nu a fost acceptată condiția pusă de reprezentanța orașului ca limba română
să fie obiect de studiu principal și obligatoriu.
Din punctul de vedere al statului maghiar, deschiderea unei școli maghiare
în inima Banat – Severinului cu peste 90% populație românească a avut semnificația
unui succes politic. Prima clasă a gimnaziului s-a inaugurat la 1 septembrie 1907,
cu 127 elevi înscriși, dintre care 99 români și 28 de alte naționalități. Gimnaziul a
funcționat în clădirea Școlii civile de stat, iar internatul – în vechea clădire a
Comunității de avere, care altădată adăpostise Școala militară de matematici. Încă
din 1907, primăria orașului și Comunitatea de avere varsă fonduri menite să
constituie capitalul pentru ridicarea edificiului școlii.
Lucrările au început abia în 1913, după numeroase dezbateri privind
intravilanul cel mai potrivit. Au fost propuse: intravilanul vechii case a primăriei,
locul percepției și sărăriei – locația actualei judecătorii, trei lanțe din islazul
comunal din drumul Ardealului, grădina farmacistului Muler, în apropierea
bisericii lutherane.
În cele din urmă s-a optat pentru intravilanul pe care erau așezate casele
Marhazsy – Echert – Dr. Szorenyi din centrul orașului. Prețul terenului s-a ridicat la
100 de mii de coroane, extrem de mare față de estimările inițiale.
Proiectul construcției a aparținut arhitectului Madgyaszay Istvan, a fost supus
licitației publice și acceptat contra sumei de 425.014 coroane. Lucrările au început
în august 1913, în septembrie a fost turnată fundația și, grație unei toamne lungi și
calde, în decembrie 1913 clădirea se afla sub acoperiș. Lucrările au fost reluate în
primăvara lui 1914. La începutul lunii septembrie 1914, localul cel nou este dotat
cu cele de urgentă trebuință, încât la 4 octombrie își primește elevii și dascălii.
Clădirea va adăposti vremelnic și celelalte patru școli din oraș, rămase fără sediu
din cauza războiului. Din 1915, clădirea este ocupată de regimentul 18 honvezi din
Sopron.
Inaugurarea oficială a edificiului a avut loc la 23 aprilie 1918, odată cu
dezvelirea monumentului eroilor căzuți în război, elevi și profesori ai acestui
gimnaziu. Se încheia astfel o etapă a existenței edificiului pentru ca, începând din 1
iunie 1919, pe frontispiciu să fie încrustat numele dăinuitor și renumit, ”Liceul
Traian Doda”. Într-o strădanie de aproape jumătate de secol, oamenii de atunci, în
dreaptă și lucidă înțelegere, au unit vigoarea ființei noastre naționale cu
învățământul și cultura pentru care au sacrificat energii, resurse financiare și,
uneori, libertatea.
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Era în toamna anului 1975, septembrie, început de an școlar, când am avut privilegiul și
plăcerea “de a face cunostință” cu Liceul Teoretic “Traian Doda”, prestigioasă instituție de
învățământ a Banatului Montan și nu numai…
În acel an de debut al activității mele didactice la Caransebeș, am avut prilejul să cunosc
oameni remarcabili, valori autentice ale culturii și spiritualității din acest spațiu românesc, pe care
i-am prețuit și admirat mereu pentru aleasa lor vocație profesională și didactică, dar și pentru
statura lor intelectuală. Pe realizările lor și ale predecesorilor din perioadele interbelică si
postbelică, în planul formării și educării zecilor de generații de absolvenți, liceul, actualmente
Colegiul Național “Traian Doda’’, s-a așezat, în timp, ca pe spatele unor uriași, parafrazându-l pe
B. Șt. Delavrancea din monumentala sa operă “Apus de soare”.
Iar dacă lista numelor evocatoare ar fi prea lungă, cu omisiuni inerente uitării umane și
tratări subiective uneori, nu pot să nu-mi amintesc că mi-au oferit marea cinste de a le fi coleg, o
perioadă lungă de timp, profesori eminenți precum: Ioan Poru, Mărioara Aron, Ioan Răzvan, Liviu
Feneșan, Nicolae Oprean, Mihail Neacşu, Ioan Dan Tocuț si mulți alții, pe care îi voi purta mereu
cu venerație în gândurile și recunoștința mea.
I-am regăsit pe toți aceștia, la fel de responsabili și entuziaști întru formarea și modelarea
caracterelor și spiritelor, în anii ’90, după o perioadă în care am fost profesor și director la Școala
Generală nr. 2. Am regăsit, de asemenea, frumusețea și exuberanța tinerească specifice
preadolescenței și adolescenței, dorința majorității tinerilor de a-și lărgi orizontul de cunoaștere,
interesul pentru cultivarea aptitudinilor și deprinderilor, din perspectiva devenirii profesionale și a
formării unor puternice personalități, cu gama complexă de atribute morale, caracteriale și
comportamentale, care au conturat prestigiul învățământului bănățean în țară și pretutindeni pe
meridianele lumii. Am redescoperit simplitatea și bunul simț specifice copiilor din zona rurală
adiacentă, căci Liceul “Traian Doda” a fost și rămâne nu numai al Caransebeșului, ci al întregii
”Țări” a Gugulanilor și nu numai. Întreținând de-a lungul anilor o relație optimă, cordială și
constructivă, de parteneriat educațional cu toți elevii, satisfacțiile si împlinirile profesionale n-au
întârziat să apară; acestea s-au concretizat în nenumărate participări, cu premii și mențiuni, la
compețiile județene și naționale, în prefigurarea și împlinirea destinului profesional al multor
tineri.
Acum, la ceas aniversar care marchează centenarul existenței liceului, ar fi nedrept dacă nu
ne-am îndrepta gândurile cu pioșenie și adâncă recunoștință spre toți aceia care, într-o măsură
mai mare sau mai mică, sub o formă sau alta, au ostenit întru înălțarea acestui edificiu, mareț nu
atât prin somptuozitatea arhitecturală a construcției, cât, mai ales, prin monumentala lui
spiritualitate, care-i conferă un loc de cinste în ierarhia unităților de învățământ ale Banatului
istoric. Iar “haina” nouă pe care prestigiosul așezământ educațional o îmbracă, prin generozitatea
primului edil al municipiului, primarul Ion Marcel Vela, el însuși “fiu” spiritual al acestuia,
nădăjduim cu toții să reprezinte una din premisele modernizării și redimensionării calitative a
complexului și extrem de delicatului demers formativ- educativ.
Doresc colectivului didactic și, deopotrivă, tuturor elevilor Colegiului Național “Traian
Doda” realizări și împliniri în activitatea școlară zilnică, pe măsura secularului prestigiu!
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Timpul trece peste fiecare persoană, dar și peste familie, membrii comunității apropiate,
peste cunoștințe și se organizează în jurul unor momente semnificative, se consolidează cu prilejul
unor evenimente, precum aniversările.
Se împlinesc anul acesta 100 de ani de la ridicarea edificiului unei școli de prestigiu din
Banat, Liceul Teoretic „Traian Doda”. Ca director al acestei instituții (2002-2007) mi-am propus să
pășesc demn pe urmele înaintașilor mei, să păstrez și să îmbogățesc moștenirea primită.
În cele ce urmează, voi încerca să trec în revistă câteva din realizările anilor de manageriat.
Menținerea exigenței în actul didactic, calitatea ridicată a acestuia au constituit obiective prioritare.
Acestora li s-au adăugat aspecte practice, care țin de viața școlară, cotidiană. Confruntarea cu o
perioadă financiară critică m-a determinat să acord o importanță sporită implicării părinților,
înființând în anul 2005 „Asociația părinților – Liceul Teoretic Traian Doda”. Cu sprijinul acestei
asociații și al unor sponsori din Caransebeș, am amenajat Amfiteatrul „Sorin Titel”, în care s-au
organizat de-a lungul timpului ample manifestări culturale.
Clădire istorică, școala noastră necesita importante investiții financiare. Cu sprijinul
Primăriei Caransebeș s-a început consolidarea structurii de rezistență a corpului principal. S-au
refăcut acoperișul și instalația electrică.
Pentru o bună desfășurare a activităților în școală, am asigurat o importantă bază
materială, prin dotarea cu mobilier nou a cabinetelor, conectarea la internet cu o rețea de
calculatoare. Am asigurat igiena în școală prin amenjarea unor grupuri sanitare civilizate.
Întrucât în liceu exista o bogată bibliotecă franceză (cu 3000 de volume), m-am îngrijit de
amenajarea unui spațiu potrivit, punând la dispoziția elevilor un important instrumentar de lucru.
Din anul 2007, Școala Generală nr. 8 a devenit parte integrantă a liceului nostru, sporinduse astfel numărul de elevi și profesori care contribuie la păstrarea prestigiului instituției.
O atenție deosebită am acordat întâlnirilor între generații. Cu ajutorul unor absolvenți care au
devenit sponsori, am organizat în 02.06.2007 prima ediție a Concursului interdisciplinar „Traian
Doda” (matematică-fizică-engleză-informatică), cu ocazia Zilei Patronului. Câștigătorilor li s-a
oferit câte un laptop.
Liceul a devenit de-a lungul vremii gazda unor concursuri județene, interjudețene și
naționale. Am asigurat cele mai bune condiții de desfășurare a Olimpiadei ”Științele Pământului”.
Am sprijinit constant olimpicii, echipele sportive, ansamblul de dansuri „Tibiscum”, corul școlii
pentru a participa la competiții naționale și internaționale. Atragerea elevilor cu potențial artistic și
sportiv spre școala noastră a constituit un obiectiv important. Tinerii talentați au fost sprijiniți prin
burse de excelență oferite de sponsori interesați de bunul mers al școlii.
Colaborarea cu asociații caritabile s-a finalizat prin diferite modalități de a-i ajuta pe copiii
care proveneau din familii defavorizate (burse de studii, asigurarea mesei la cantină).
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O atenție sporită am acordat întâlnirilor dintre generații. Un important proiect pe care l-am
încurajat a fost reactualizarea societății de lectură „Nicolae Iorga” (începând din aprilie 2005).
Întâlnirile organizate în cadrul acestui grup de lectură au atras atenția întregii comunități.
Amintesc aici întâlnirea de neuitat cu regretatul mitropolit al Banatului, Înalt Prea Sfințitul Nicolae
Corneanu, membru al Academiei Române. ÎPS a răspuns invitației tinerilor, petrecând alături de
aceștia câteva ore care s-au transformat într-o adevărată sărbătoare.
Primirea caldă, afecțiunea arătată de elevi, întrebările curajoase l-au impresionat pe
ierarhul bănățean, fost elev al Liceului Teoretic „Traian Doda”, care ne-a trimis o emoționantă
scrisoare de mulțumire.
Un alt proiect foarte important s-a derulat începând cu anul 2007. Este vorba de proiectul
multicultural Comenius „Să protejăm apa”, la care am participat alături de şcoli din Franţa, Italia.
Coordonatorul proiectul a fost d-na prof. Rodica Fiedler.
Liceul nostru este astăzi, prin grija conducerii şcolii şi a Primăriei Caransebeş, o clădire
frumoasă, aşa cum ne-am dorit cu toţii. Profesorii şi elevii sunt mândri că aparţin marii familii
„Doda”.

Ce aș putea dori acum, la împlinirea a 100 de ani de la înființare, instituției în care m-am
format ca elev, în primul rând (Ce ani frumoși !), și mai târziu ca profesor ?
Doresc ca acest liceu să dea în continuare generații de excepție , cum fiecărei generații de
“dodiști” îi place să se numească, să fie mereu tânăr și performant în învățământul românesc, așa
cum s-a întamplat an de an, datorită generozității , competenței și profesionalismului minunaților
săi dascăli, și, nu în ultimul rând, elevilor care au venit aici cu dorința de a se împlini, de a învăța și
de a se forma ca adevărate caractere.
La mulți ani colegilor mei profesori , elevilor noștri dragi , absolvenților acestei prestigioase
instituții de învățământ și tuturor acelora care și-au legat numele de succesele noastre!
Un gând pios, plin de respect, pentru cei care au contribuit de-a lungul anilor la ridicarea

prestigiului acestui liceu și, din păcate, nu mai sunt printre noi.
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La sărbătorirea celui mai important eveniment al Colegiului Naţional “Traian
Doda“ – aniversarea centenarului, încerc ca, în puţine cuvinte, să-mi exprim stima şi
recunostinţa pentru înaintaşii noștri, care de-a lungul acestor ani au dovedit că, întradevăr, “Şcoala nu este anticamera vieţii, ci unul din laboratoarele ei, ocupat de tineri".
Domniile lor s-au aplecat cu dragoste, cu răbdare şi dăruire, dar şi cu tenacitate,
perseverenţă şi intransigenţă, pentru ca aceştia să devină renumiți, cu o înaltă pregătire
teoretică şi morală.
Mulţi dintre elevii acestui colegiu de prestigiu au revenit aici, la Alma Mater a
sufletului lor, ca dascăli renumiţi, dovedind adevărul spuselor lui Morgan Freeman că: „Tot
ce contează e ce dai mai departe din ce ai învăţat”. În fiecare dintre noi, şcoala este ca un
fluviu ce păstrează apa vieţii curgând, dându-i valoare pentru cei de azi şi cei de mâine.
Şcoala ne-a marcat chipul, glasul, sufletul, răspândind lumina şi întreţinând miracolul de a
învăţa şi a educa zeci de generaţii.
Cu respect pentru toţi marii noştri înaintaşi, mă mândresc că, printre urmaşii lor,
fac şi eu parte - întâi ca elevă, apoi ca profesor timp de două decenii şi, timp de zece ani, ca
director adjunct al acestui minunat lăcaş de cultură, ani în care am încercat, şi îmi place să
cred că am şi reuşit, să contribui şi eu cu efort, conştiinciozitate şi dăruire, să-mi fac
datoria aşa cum am crezut şi simţit, încât să mă consider în propriii mei ochi o urmaşă
demnă a celor dinaintea mea. În contextul unor permanente schimbări pe toate planurile,
împreună cu profesorii, elevii şi părinţii lor, am lăsat ceva bun în urma noastră. Sprijiniţi
de Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral al şcolii, Asociaţia de Părinţi a Liceului
Traian Doda şi Conducerea Administraţiei Municipale locale, s-a avut în vedere
întreţinerea şi modernizarea permanentă a şcolii, a bazei materiale a acesteia, cu accent pe
realizarea unui amfiteatru modern - „ Sorin Titel”, dotarea cu mobilier nou a cabinetelor
cancelariei, secretariatului şi a sălilor de clasă, modernizarea laboratorului de biologie şi
informatică, dotarea laboratoarelor de fizică, biologie, chimie, reînnoirea bazei materiale
sportive şi a bibliotecii şcolare, realizarea unor grupuri sanitare civilizate, dotarea clădirii
cu centrale termice, refacerea încălzirii centrale, reabilitarea termică şi consolidarea
clădirii şcolii, refacerea acoperişului, a instalaţiilor electrice, reamenajarea terenului de
sport, conectare internet, calculatoare şi xeroxuri pentru desfăşurarea normală a
activităţilor din instituţie. Din anul 2007, fosta Şcoală generală nr. 8 devine parte
integrantă a liceului. Au fost ani de muncă, în care conducerea şcolii, sprijinită de sponsori,
părinţi şi Primărie, a depus mari eforturi pentru a realiza cadrul propice desfăşurării
procesului de învăţare.
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O privire de ansamblu asupra rezultatelor obţinute de şcoala noastră în perioada
2002-2012 arată că eforturile tuturor cadrelor didactice s-au înscris în direcţia formării
tinerei generaţii pentru viaţă, prin împletirea activităţii la clasă, oră de oră, cu activitatea
extracurriculară. Dragostea pentru dansul şi cântecul popular a dus la realizarea grupului
folcloric „Tibiscum”, care a participat la numeroase spectacole în ţară şi străinătate.
Alţii au preferat să participe la activitatea unor cercuri pe discipline (matematică,
informatică,biologie, arheologie, jurnalism, pictură, turism, etc), precum şi la desfaşurarea
a numeroase competiţii sportive sau în corul liceului „Ecumenica-universal, împreună”.
Au fost elevi implicaţi în editarea periodică a ziarului şcolii „Accente”, coordonaţi de
profesorii de limba română, dar şi elevi iubitori de drumeţii şi excursii, sub conducerea
profesorilor de geografie. Liceul a fost înscris în derularea a numeroase proiecte de
colaborare şi parteneriate naţionale şi internaţionale: proiecte Comenius I, Eco-şcoala,
LeAF, Dar din Dar, Cărţi pentru Basarabia, proiecte ce au consolidat spiritul de deschidere
spre Europa, munca în echipă şi au favorizat comunicarea și dialogul intercultural pentru
promovarea bogației patrimoniului cultural și a diversității culturilor. Din mai 2009, în
urma competiţiei naţionale, datorită proiectelor derulate, liceul a primit titlul de ŞCOALĂ
EUROPEANĂ. Nu a fost uşor, dar a fost frumos.
Poate adesea nu a fost ceea ce credeam, nu s-a împlinit pe moment ceea ce speram,
dar a fost promiţător. Şi acest lucru nu este puţin.
Acum, când întoarcem fila cu numărul 100 din calendarul acestui liceu, să privim
în urmă cu dragoste şi mândrie, iar înainte cu speranţă şi mulţumirea unui vis împlinit acela că toate cele 100 de generaţii ce au trecut pragul acestui liceu au fost, sunt şi vor fi
nu numai savanţi sau oameni de cultură, dar şi oameni de omenie şi că încă multe sute de
generații vor face cinste acestui lăcaş de luminare a minţilor şi a caracterului. Aş dori să
împletim gândul curat cu fapta bună, dragostea de elevi cu munca plină de dăruire, căci
altfel rămânem asemenea pomului care face flori, dar nu rodeşte.
Colegilor le doresc ani mulţi şi fericiţi, bogaţi în împliniri materiale şi profesionale!
Elevilor doresc să le transmit un sfat, care poate că îi va ajuta: indiferent ce cale veți urma
în viitor, este foarte important să vă placă ceea ce faceţi. Faptul că am ales să fim DODIŞTI
spune că dorim să avem garanţia succesului. Sperăm să găsiţi în noi modele demne de
urmat, aşa cum am avut fiecare dintre noi. Important este să aveţi o educaţie solidă, care să
vă dea libertatea să alegeţi ceea ce vreţi să faceţi în viaţă. Şi încă o dată, nu uitaţi că
educaţia face diferenţa între performanţă şi mediocritate! Educaţia este cheia care deschide
toate porţile către un prezent şi un viitor mai bun.
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Gândindu-mă la conceperea acestui articol, am realizat, cu surprindere, dar şi cu bucurie,
că aproape jumătate din viaţa mea este legată de acest liceu.
Începând cu anii adolescenţei, când am devenit elev al acestui liceu, în perioada 19891993, sub îndrumarea unor remarcabili dascăli precum Maria Aron, Nicolae Oprean, Ioan Dan
Tocuţ, Elisabeta Clitan şi, nu în ultimul rând a tatălui meu, Nicolae Borcean, şi continuând, după
absolvirea facultăţii, când foştii profesori mi-au devenit colegi, acest liceu a făcut parte din viaţa
mea de zi cu zi, marcându-mi pregnant existenţa.
Nu-mi ies din minte momentele fericite, dar şi cele tensionate, bucuria revederii colegilor
după vacanţe, freamătul coridoarelor, iubirile mărturisite şi cele nemărturisite, emoţia festivităţilor,
imaginile dragi ale colegilor, replicile lor, unele memorabile, tristeţea copleşitoare la trecerea în
nefiinţă a unora dintre aceştia. Toate acestea au creat, de-a lungul timpului, ceea ce mie îmi place
să numesc, spiritul liceului nostru.
Ceasul acesta aniversar m-a găsit în postura de director al noului Colegiu Naţional "Traian
Doda", dulce şi apăsătoare, deopotrivă, povară, pe care m-am străduit să o port aşa cum se cuvine,
pe măsura tradiţiei, de-acum seculare, a acestui aşezământ de cultură al Banatului Montan.
Pe lângă obținerea titlului de Colegiu Naţional, meritat de multă vreme, de altfel poate
dintotdeauna, școala noastră a îmbrăcat și haine noi, de sărbătoare, dăruite cu generozitate de
Consiliul Local al Municipiului Caransebes, diriguit de un fiu al acestui liceu, primarul Ion Marcel
Vela, om preocupat, în permanență, de asigurarea unui climat excelent în școlile din municipiul
nostru.
Am convingerea că performanța și calitatea educației vor rămâne pilonii existenței acestei
școli centenare, iar aniversările viitoare vor certifica acest lucru.
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A trecut un secol peste acest liceu, un secol de cultură şi tradiţie pe
meleaguri bănăţene. Iată că ideea pe care a avut-o generalul Traian Doda, idee pentru care a
luptat până la sfârşit, aceea de a înfiinţa un liceu în limba română în Caransebeş,
materializată în 1914, s-a dovedit un succes. 100 de generaţii au trecut prin acest liceu, s-au
format pentru viaţă şi majoritatea au reuşit să-şi clădească un viitor de succes datorat în

mare parte colectivului didactic din acest liceu, care i-a modelat şi îndrumat pe mai departe.
Vreme de aproape un sfert de secol am încercat și eu, alături de colegii mei, să modelăm
caractere puternice, dornice de afirmare, care să ducă mai departe faima acestui liceu, faimă
făurită prin truda predecesorilor noştri.
Acum, la moment aniversar, am un sentiment de mândrie că fac parte din colectivul de
cadre didactice al acestui liceu, că pot și eu să particip activ la menținerea prestigiului său.
Privesc acum în istoria acestui liceu și văd ce distinși profesori au activat aici, ce mari
personalități ale vieții publice l-au absolvit. Acest lucru mă motivează și mai mult să-mi
folosesc toată priceperea pentru a menține nivelul ridicat de performanță, pentru a pregăti
generațiile viitoare care vor duce mai departe, peste granițele țării, renumele acestui mare
colegiu dintr-un orășel de undeva din România.
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1915 - 1919

1955 - 1959

1919 - 1923

1959 - 1964

1923 - 1924

1964 - 1978

1924 - 1931

1978 - 1990

1931 - 1944

1990 - 1993

1944 - 1947

1993 - 1999

1947 - 1948

1999 - 2002

1948 - 1951

2002 - 2007

1951 - 1952

2007 - 2012

1952 - 1954

2012 - prezent

1915

1964-1978
1978-1982
1982-1990
1990-1999
1999-2002
2002-2012
2012-2014
2014-prezent

1964
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ALMA MATER ÎI CINSTEŞTE . Veşnică recunoştinţă pentru abnegaţia cu care au slujit învăţământul
şi cultura,pentru deosebita prestaţie didactică şi educativă desfăşurată cu competenţă în cadrul
Liceului Teoretic “Traian Doda”, ca o recompensă morală, preţuire pentru prodigioasa activitate
profesională, modelarea personalităţii generaţiilor de elevi ai liceului şi creşterea prestigiului
acestui lăcaş de învăţământ şi cultură!
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1943-1944 Feneşan Livius
1944-1945 Boşcaiu Nicolae
1945-1946 Buţiu Alexandru
1946-1947 Meda Valeriu
1947-1948 Horescu Iancu
1948-1949 Buţică Valeria
1949-1950 Miliţescu Gheorghe
1950-1951 Kovaci Ştefan
1951-1952 Geană Ioan
1952-1953 Foiaş Pavel
1953-1954 Cristuinea Constantin - promoţie 11 cls
1953-1954 Ciric Ioan - promoţie 10 clase
1954-1955 Anton Oniţa
1955-1956 Damaşoti Luiza
1956-1957 Tatiuc Miroslava
1957-1958 se trece la învăţământ de 11 ani fără clasă de absolvire
1958-1959 Mircea Virginia
1959-1960 Şiclovan Alexandra
1960-1961 Terme Daniela
1961-1962 Divok Margareta
1962-1963 Creţ Mariana
1963-1964 Ştefăneanu Oltea
1964-1965 Sârbu Emilia
1965-1966 Gheciov Doina
1966-1967 Magda Georgeta
1967-1968 se trece la învăţământ de 12 ani fără clasă de absolvire
1968-1969 Dumbravă Laila
1969-1970 Ghinescu Maria
1970-1971 Poiană Zoe
1971-1972 Poiană Dinu
1972-1973 Oprea Gabriela
1973-1974 Butunoiu Georgeta
1974-1975 Pop Adriana
1975-1976 Guia Marinela
1976-1977 Peşka Alexandru
1977-1978 Marmorstein Henrieta
1978-1979 Ionescu Adriana
1979-1980 Cuberski Marius
1980-1981 Bălăşoiu Dana
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1981-1982 Ţuţul Eugenia
1982-1983 Petcovici Ana
1983-1984 Bucur Gabriela
1984-1985 Farkaş Walter
1985-1986 Andrei Aurel Jean
1986-1987 Anderca Marinela
1987-1988 Ardelean Andra
1988-1989 Culea Despina
1989-1990 Rusu Bogdan
1990-1991 Neacşu Cătălina
1991-1992 Preda Daniela şi Haragâş Leontina
1992-1993 Popescu Andreea
1993-1994 Secan Bogdana
1994-1995 Andrei Ştefania
1995-1996 Petruescu Cristina
1996-1997 Tomoiagă Raluca
1997-1998 Neagoe Raluca Diana
1998-1999 Paşa Nicoleta
1999-2000 Băloni Nicolae
2000-2001 Văcărescu Anca Patricia
2001-2002 Puraci Ana
2002-2003 Stanciu Ciprian
2003-2004 Mleziva Iosef
2004-2005 Popa Bogdana
2005-2006 Moisă Cristina
2006-2007 Albai Andreea şi Melinte Florina
2007-2008 Usatenco Andreea
2008-2009 Cosma Nicole
2009-2010 Cristescu Loga Cella
2010-2011 Budurean Cristina Elena
2011-2012 Mocanu Ioana Dora
2012-2013 Dumitrascu Andreea
2013-2014 Ban Ioana
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