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LAUDATIO

CRUCEA CASEI REGALE A ROMÂNIEI
Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi din Iași
La peste un secol și jumătate de la fundare,
Pentru că reprezintă unul dintre modelele educației tehnice preuniversitare
din România,
Pentru tradiția onorantă pe care o duce mai departe, aceea de a oferi elevilor
săi șansa de a-și găsi un loc de muncă stabil și specializat,
Pentru că, de-a lungul anilor, și-a adaptat oferta educațională la nevoile
pieței muncii, păstrându-și astfel relevanța în cadrul sistemului educațional
românesc,
Și pentru a onora personalitățile care s-au format în băncile sale și au
contribuit la știința și inventica românească.

La 1 iulie 1840, domnitorul Mihail Sturdza, emitea
hrisovul domnesc prin care, la propunerea lui Gheorghe Asachi, se
înfiinţa “în Ieşi cel dintîi Institut de Arte şi Meştesuguri pentru
informarea industriei naţionale”.
Astfel, în 1841, îsi începea activitatea Institutul de Arte
şi Meştesuguri din Iaşi, astăzi Colegiul Tehnic “Gh. Asachi”, pe
tărâmul modernizăii societăţii româneşi, industrializării şi
dezvoltării învăţământului tehnic. Pentru a avea numărul necesar
de elevi, Asachi întocmeşte ,”Instrucţiunile fundamentale a Şcoalei
de Arte şi Meştesuguri” din Iași, în care se arată obligaţiile
maiştrilor, calfelor, ucenicilor şi cum trebuie să se desfăşoare
întreaga activitate din şcoală. La început, şcoala a funcționat cu 6
ateliere : lăcătuşerie, rotărie, fierărie, stolerie, saidacarie și
strungărie, conduse de maiştri aduşi de directorul şcolii, inginerul
ceh Karol Mihailiuk de Hodocin, din Transilvania, ajutaţi de patru
calfe.

Începând cu anul 1860, Şcoala de Arte şi Mesteşugari va extinde posibilităţile de cuprindere prin şcolarizarea elevilor externi şi prin
înfiinţarea unei şcoli de adulţi la care veneau ca externi calfele de la alte corporaţii din Iaşi. Deoarece spaţul de care dispunea şcoala în curtea Bisericii
“ Sf. Ilie” devenise nesatisfacator în comparaţie cu nevoile economiei, Ministerul Agriculturii, Comerţului şi Lucrărilor publice (în subordinea căruia
intrase din 1862, dar nu pentru multă vreme) dispune cumpărarea unui teren unde să se construiască un nou local care să corespundă cerinţelor
momentului.
Din 1896 , Scoala Superioară de Meserii (de-a lungul timpului şcoala a avut mai multe denumiri) îşi are sediul în Copou, pe strada
Sărăriei. Datorită potențialului economic pe care îl are Şcoala Superioară de Meserii, în timp, s-a ajuns la o mare diversitate de meserii. De la cele 6
ateliere iniţiale s-a ajuns la 16 ateliere cu specializări, printre altele, precum: rotărie şi maşini agricole, electricitate, automobile, sculptură în lemn.
De-a lungul timpului , şcoala a fost vizitată de regele Carol I, fiind o dovadă a faptului că , în viata Iaşului, a țării cît și a sistemului de
învăţământ românesc, importanţa şcolii creştea permanent.

Ca o încununare a acestei ascensiuni, şcoala participă la Expoziţia Universală de la Paris unde obţine Medalia de Aur.
De altfel, şcoala a mai participat la expoziţii: la Londra în 1862, la Paris în 1866.
În timpul primului război mondial atelierele şcolii au fost folosite de Arsenalul Armatei, iar în timpul celui de al doilea
război mondial a funcţionat o Şcoala de Aviaţie (1941-1942) şi o Şcoalăde Automobile(1942-1943). De exemplu, Ministerul Aerului
şi Marinei a dotat Şcoala cu un avion şi 3 motoare diferite, acestea servind ca material didactic şi demonstrativ pentru instruirea
elevilor în cunoașterea avionului și în special a motorului.

Încununarea definitivă a calităţii actului didactic şi al eforturilor generaţiilor de dascăli şi discipoli ai şcolii noastre este
dată de faptul că în anul 2004, aceasta a primit Diploma de Excelență, iar din anul 2008, i s-a acordat Certificatul de Şcoală
Europeană. Valorile noastre stau în oamenii şcolii, elevi şi profesori, care contribuie la crearea unei identitaţi distincte a Colegiului
Tehnic “Gh eorghe Asachi” din Iaşi.

Personalităţi ale Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” Iaşi
Dimitrie Asachi- directorul şcolii în 1864
- matematician, publică în anul 1841, la Munchen, studiul Asupra inversiunii seriilor , iar în anul 1854, Tratatul de topografie
Stefan Emilian - directorul şcolii ( 1859-1860)
- publică în 1886 “Curs practic de perspectiva liniara”
- a fost profesor de geometrie descriptivă şi perspectivă liniară la Universitatea din Iaşi
Radu Miron – elev al şcolii,
- matematician şi membru al Academiei Române
- preocuparile sale stiintifice grupeaza cinci directii principale: geometria diferentiala, fundamentele geometriei, topologia
algebrica, mecanica teoretica si aplicatii ale geometriilor Lagrange si Hamilton in fizica teoretica
Stefan Micle - directorul şcolii(1876-1879)
- unul din iniţiatorii învăţământului în domeniile fizicii şi chimiei în România
A.D.Holban -- directorul şcolii (1865)
- personalitate ştiinţifică şi politică a anilor 1870-1912
Neculai V.Baran – directorul şcolii (1946-1950)
- prof. universitar la catedra de limbi clasice a Facultăţii de Litere , Universitatea “AL. I. Cuza “ Iaşi
Ingineri :
Vitalie Belous- profesor al şcolii(1953-1954)
- membru titular al Academiei de Ştiinte Tehnice
- membru corespondent al Academiei Europene de Ştiinte, Arte şi Literatură, Paris
Paulică Raileanu - elev al şcolii
- decan al Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii , Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi
Nicu Mihalache - elev al şolii
- prof. dr.ing. la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii , Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi
Ion Hopulele - elev al şcolii
- prof. dr.ing. la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii , Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi

Cu ocazia zilei de naștere a Majestății Sale Regelui Mihai I, la Sala Tronului din Palatul Regal a avut loc o nouă ceremonie de
acordare a unor ordine și decorații regale. În numele Regelui, paisprezece persoane și instituții au primit decorații din partea Alteței
Sale Regale Principesa Moștenitoare Margareta, Custodele Coroanei române.
Conform tradiției, ceremoniile de decorări regale au loc de două ori pe an, la ziua Majestății Sale Regelui, pe 25 octombrie, și la
ziua Custodelui Coroanei, pe 26 martie. Ceremoniile au loc în Holul de Onoare al Castelului Peleș sau în Sala Tronului din Palatul
Regal.
În cadrul ceremoniei, au fost decorați profesorul universitar Adrian Podoleanu (Universitatea Kent din Anglia) și profesorul arhitect
Roberto Pirzio-Biroli (Italia și Germania). Eminente personalități universitare, ambii profesori au primit Ordinul Coroana
României în grad de Ofițer.
Crucea Casei Regale a României a fost oferită Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi din Iași, instituție de învățământ cu o vechime
de peste 170 de ani, și Colegiul Național Bogdan Petriceicu Haşdeu din Buzău, fondat în vremea Regelui Carol I, acum 150 de ani.
Aceeași decorație regală a primit-o Catherine Sofianou, însuflețit susținător al proiectelor Fundației Principesa Margareta a
României.
La împlinirea vârstei de 80 de ani, scriitorul Sorin Alexandrescu a primit Ordinul Coroana României în grad de Cavaler, iar
traducătorul Alistair Blyth, medicii Sorin și Laura Strat, directorul general al Palatului Culturii din Iași și un număr de colaboratori
ai Casei Majestății Sale au primit Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate.

La data de 10 mai 2008, se instituie
Crucea Casei Regale a Romaniei
prin ordinul Majestatii Sale Regelui Mihai I,
Seful Casei Regale a Romaniei.
Palatul Elisabeta, 10 mai 2008

Decoratia se poate acorda unor membri ai Casei Majestatii Sale sau colaboratorilor Casei Regale a Romaniei. De asemenea, Crucea Casei Regale
poate fi acordata unor personalitati din Romania sau din strainatate.
Crucea Casei Regale va fi acordata unui numar de maximum 150 de personalitati in viata, aflate in Romania sau in strainatate. Decernarea Crucii Casei
Regale a Romaniei va fi facuta unor personalitati in pozitii importante in Casa Majestatii Sale Regelui. Se poate decerna unor colaboratori ai Casei
Regale care se bucura de prestigiu in societatea romaneasca, reprezentand societatea civila, mediul politic sau economic, lumea culturii sau a
diplomatiei, precum si organizatii nationale sau internationale. Totodata, decoratia poate fi acordata unor personalitati care au sprijinit activitatea
Familiei Regale in mod continuu sau care au facut o fapta importanta fata de Casa Regala.
Crucea Casei Regale a Romaniei se poate acorda, de asemenea, institutiilor si organizatiilor care au adus o contributie importanta la promovarea
efortului Casei Regale in serviciul Romaniei.
Posesorii Crucii Casei Regale a Romaniei vor sarbatori ziua Crucii Casei Regale in fiecare an la 26 martie, ziua in care Carol I a devenit Rege al
Romaniei, prin votul reprezentantilor natiunii.
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