
                                    

 

 

 

Anul 2018 este proclamat „Anul european 

al patrimoniului cultural”. 

Patrimoniul cultural include vestigii ale trecutului 

care îmbracă forme și aspecte variate. Printre acestea 

se numără monumente, situri, tradiții,  forme de 

expresie ale creativității umane transmise din 

generații,  colecții păstrate  în muzee, biblioteci și 

arhive. 

Scopul acestei inițiative este de a aduce mai puternic 

în centrul atenției istoria și valorile europene și de a 

întări sentimentul existenței unei identități europene.  

Obiective principale: promovarea diversității culturale, 

a dialogului intercultural și a coeziunii sociale; 

sublinierea contribuției economice a patrimoniului în 

sectoarele creative și culturale, precum și la 

dezvoltarea locală și regională; reliefarea rolului 

patrimoniului cultural în relațiile externe ale Uniunii. 

 

       Proiect național   

Comori arhitecturale–valori identitare  

 

Obiect de patrimoniu cultural național 

 

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

                  AGENȚIA GORJ 

 

Casa Cărăbătescu, una dintre cele mai impozante 

clădiri ale municipiului Târgu Jiu care aparține de mai 

bine de un secol Băncii Naționale a Românie, este 

reperul cultural al proiectului propus.  La începutul 

anului 1901,  Ion Carabatescu oferă  spre vânzare 

noua construcție Guvernatorului BNR pentru a servi 

ca sediu Agenției Târgu Jiu, înființată în anul 1898. 

Din anul 1901 până în prezent,  clădirea a fost și a 

rămas în proprietatea  BNR servind ca sediu de 

bancă, având  o valoare arhitecurală  incontestabilă. 

 
 
 
 

Motto: 
    "Învaţă să urci cât mai sus, ca să poţi privi       

     mai departe"                (Constantin Brâncuşi) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Colegiul Tehnic Nr.2, instituție de învățământ liceal 

cu o tradiție de peste 50 de ani în comunitatea școlară 

gorjeană. 

Ținte strategice…   

 Dezvoltarea competențelor tehnice, 

profesionale  și de specialitate. 

 Ameliorarea competențelor  culturale, 

sociale, civice, lingvistice și de comunicare 

pentru dezvoltarea abilităților de viață. 

 Valorificare  eficientă a resurselor comunitare 

pentru realizarea obiectivelor educaţionale 

şi  dezvoltarea instituţională. 

 

Cum asigurăm succesul ? 

 



                                    

 

     Programul Euroscola -prezentare 

             Parlamentul European a creat 

programul  Euroscola pentru a informa tinerii despre 

procesul de integrare europeană și pentru a promova 

participarea lor la construcția Uniunii Europene. 

Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 

de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei 

zile, de a afla cum funcționează Parlamentul 

European, de a se cunoaște între ei, de a-și împărtăși 

viziunile și așteptările.                           

Evenimentul Ziua Euroscola, organizat la Strasbourg  

reunește participanț împărțiți în grupuri multilingve. 

Pentru o zi, ei devin membri ai Parlamentului 

European. În această calitate ei discută în comisii și 

formulează propuneri legislative, dezbat propunerile în 

plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau 

resping propunerile legislative într-o altă limbă decât 

limba maternă. La sfârșitul zilei, fiecare participant va 

primi un certificat de participare semnat de 

Președintele Parlamentului European.  

 

PARTENERI 
 
Colegiul Tehnic Nr.2  are ca parteneri în cadrul 

acestui proiect internaţional instituţii educative de 

interes, precum 

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ 
      "CRISTIAN TELL"    GORJ 

 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN GORJ 

 
 

 

 
 

 

 
Str. Victoriei, Nr. 132-138 

Tel/Fax: 0253/228006 
Tg-Jiu, Gorj 

Web site : http://ct2tgjiu..ro 
E-mail : ct_nr2@yahoo.com 

 
 

 

http://ct2tgjiu..ro/
mailto:ct_nr2@yahoo.com

