
ÎNSEMNELE DISTINCTIVE ALE COLEGIULUI TEHNIC”MIHAIL STURDZA”,IAŞI 

1.Imnul şcolii:      

CULEGĂTORII DE ZĂRI 

 

În orașul cel drag, cu șapte coline, 

Suntem liceenii de azi și de mâine. 

Cu vise mărețe și dor de succese, 

Mereu biruim pe rând metereze. 

 

Ne-am ridicat din mlaştini spre înălţimi 

Să  luminăm cu premii a  tehnicului drum. 

Avem un destin, un vis, o chemare: 

Mai buni şi mai demni să fim fiecare. 

 

Refren: 

Uniţi de-un ideal, mereu avem în minte: 

Sturdza sus, privirea -’nainte! 

Uniţi de-un ideal, mereu avem în minte: 

Sturdza sus, privirea -’nainte! 

 

A noastră deviză răzbate prin veacuri, 

Cu sufletul mare, privirea onestă, 

Cu inimi arzânde cântâm din piepturi: 

Iubeşte, învaţă, cinsteşte, respectă! 

 

Noi suntem liceenii de viţă domnească, 

Albastru ni-i steagul şi Sturdza unic este. 

Crezănd în lumină,trăirea-i firească: 

Profesori de aur ne-au dăltuit pe creste. 

 

Refren: 

Uniţi de-un ideal, mereu avem în minte: 

Sturdza sus, privirea -’nainte! 

Uniţi de-un ideal, mereu avem în minte: 

Sturdza sus, privirea -’nainte! 

 

 

 



Din zarea tinereţii legăm prietenii, 

Glorie eternă harismei şcolii noastre! 

Suntem nemuritori în vatra cea dintâi, 

Glorie celor ce-au ajuns la astre! 

 

Vom reveni la pas pe-alei de absolvenţi, 

Sperând c-adolescenţa, iar o vom ’ntâlni. 

De-ar fi să cazi în ceaţă şi-n vifor de torenţi, 

Iubită şcoală dragă, noi toţi te vom zidi! 

 

Refren: 

Uniţi de-un ideal, mereu avem în minte: 

Sturdza sus, privirea -’nainte! 

Uniţi de-un ideal, mereu avem în minte: 

Sturdza sus, privirea -’nainte! 
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2.Steagul şcolii: 

 

 



3.Cartea de onoare a şcolii: 

                                

                                                                                                             

                                            

                                        



 

 

4. Distincţia de onoare a şcolii:”GLORIE ETERNĂ STURDZA”. 

               

                              

                         Faţă                                                                                 Verso 



5.Diplomă de excelenţă:    

 
6.Mapa de protocol/proiecte educative: 

                                                  

 



7.Însemn şcolar pentru elevi: 

                                                            

8.Însemne pentru promovarea imaginii şcolii: 

                          



                                                           

9.Anuarul Colegiului Tehnic”Mihail Sturdza”,Iaşi 

                                      

10.Aleea absolvenţilor: 

 

                                             

     

 

 



  11.Arhiva audio-video a şcolii: 

 

                              Nov.2019-Prof.Ing. Vasile Ilaşcu 

                              Mai 2020-Prof. Rodica Chiriac 

 

 

12. Stilou personalizat la susţinerea Gradului didactic I.             


