
                                                                                                                                                                                        
 

 

MONIORIZAREA  ACTIVITĂŢILOR REALIZATE DE CADRELE DIDACTICE 

AN ŞCOLAR 2012-2013 

Comisia metdică Organizare şi participări la activităţi extracurriculare  

Comisia Disciplinelor Umaniste Activităţile au fost desfăşurate de către profesorii:  Lungu Ana, Torge Nadia, Abrudan Anda, Canciu Daniela, Verdeş 
Monica, Rotar Adriana, Peculea Lorena 

 Participarea elevilor la Proiecte educaționale și concursuri -Concursul de colinzi 
 Clubul IMPACT 
 Targul de Craciun 
 Cuvantul – Bucuria sufletului, Lumina mintii in parteneriat cu Scoala Horea si participarea altor 11 scoli din 

judetul Cluj 
 Parteneriat cu Scoala Samus Cluj 
 Parteneriat cu Parohia Sfantul Dimitrie cel Nou Cluj 
 Parteneriat cu Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” Cluj 
 Organizarea Festivalului de traditii si obiceiuri populare Nicolae Ivan, locul II la cercul metodic Gheorgheni, 

corul scolii 
 Organizarea activitatii “oameni pentru oameni: Bucuria sarbatorilor” 
 Serbarea scolii “Vine Craciunul” 
 Cercul de pictura al scolii, premiul I la Lic. Teh. Samus si premiul II la pictura pe sticla 
 Emisiune radiofonica 
 Participare la Campania Reprezentantei Comisiei Europene in Romania “Europa, casa noastra” cu tema – 

“Invatam sa cunoastem EUROPA!” 
 Tombola organizata de catre Crucea rosie 
 Balul Bobocilor 
 Simpozionul National AMPRO, cu tema “Elevul cititor” 
 Proiectul “Vreau sa vin si eu la scoala!” 
 Proiectul « Bucuria Craciunului » 
 Activitati de preveniere a traficului de fiinte umane in colaborare cu D.G.A.S.P.C. Cluj 
 Activitati de remediere a comportamentului elevilor problema cu agentii de politie de la Sectia 3 Cluj 
 Colaborare cu FRCCF  Cluj 
 Organizarea Festivalului de traditii si obiceiuri populare Nicolae Ivan, locul II la cercul metodic Gheorgheni, 

corul scolii 



                                                                                                                                                                                        
 

 Cerc lectura – activităţi ce vizează dezvoltarea gustului pentru lectură şi formarea deprinderii de a produce 
text creativ în cadrul proiectului judeţean Şi tu ai un înger organizat de către fundaţia Meduart 

 Parteneriat cu Scoala Ion Creanga Cluj – “Fascinatia ludicului prin opere literare” 
 Proiectul “Invatam impreuna” – colaborare 
 Participarea la concursul judeţean Porţi deschise lecturii, ediţia a V-a, aprilie-mai 2013 – concurs organizat de 

Inspectoratul Şcolar Judeţen şi Colegiul Tehnic Napoca, Cluj-Napoca 
 Participarea la Forumul Educaţional Magister, 13.05.2013, tema Cultura digitală în secolul XXI 
 Participarea la Concursul Internaţional Martor la tradiţii, înscris în CAEN 2012, la poziţia 10, organizat de Liceul 

Teoretic Callatis, 8.02.2013 
 Participare la Simpozionul Naţional –Auxiliare Curriculare, Portofolii şi Proiecte ale elevilor – Liceul Tehnologic 

Alexandru Borza Cluj-Napoca 
 Participare la Simpozionul Naţional ANPRO – Elevul cititor între utopie şi realitate 
 Participare la proiectul Împreună învăţăm  în colaborare cu Liceul de Deficienţi de auz, Cluj- Napoca 

Comisia Disciplinelor Reale 1. Profesorii Trişcă Rodica şi Ciupe Lenuţa au făcut parte din Comisia de organizare a simulării examenului de 
Bacalaureat organizată de ISJ Cluj în perioada 03-08.12.2012, la nivelul liceului 

2. Profesorii Bagdasar Luminiţa şi Mestecan Cornelia au participat la evaluarea lucrărilor de la simularea 
examenului de Bacalaureat organizată de ISJ Cluj, în 06.12.2012 la Colegiul Energetic 

3. Prof Teodorescu Gabriel  
 Pilotare program sistem de evaluare competente pentru ocupatia Lucrator de tineret, MECTS, ANST, 

Schultz Consulting, - construirea institutiei, 12-16 sept. 2012, 25 credite 
 Operator Proiect 50820, ISJ Valcea 
 Participarea la Aniversarea a 50 de ani, de la infiintarea Facultatii de Fizica, din cadrul UBB Cluj, 2 

noiembrie 2012 
 Participarea in cadrul UBB Cluj, facultatea de Fizica, la Conferinta PHYSICS- A NEW VISION, cu 2 lucrari, 

(Necesitatea comunicarii Fizicii in contextul mixtului cultural actual – Seductie si manipularea in 
comunicarea Fizicii, si Depasirea vitezei luminii - descoperire revolutionara sau eroare?...) -   23 
noiembrie 2012 

 Participarea la Conferinta Nationala Educatie Tehnologica si Tehnologii Educationake, editia II, UTCCJ, 
si CNET&TE.  

 Participare in cadrul Proiectului, Restructurarea sistemului de formare continua a cadrelor didactice 
din invatamantul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale, 2012 

 Participare la sesiunea de comunicari, “ Cuvantul- bucuria sufletului – Lumina mintii, editia a 13-a, 13 
dec.2012. 

 Organizarea Saptamana mondiala a Mediului 2013, si a zilei modiale, impreuna cu DJDM elevii cls. 

IX-X, mai 2012, informatia este si pe net, a dat interviu la un post national etc  

 Pilotare program sistem de evaluare competente MECTS, ANST, Schultz Consulting, - 

construirea institutiei, martie 2013 



                                                                                                                                                                                        
 

 Participare la program POST 2013, Focus grup MFE, regiunea N_V, mai 2013 

 Formator si evaluator in cadrul proiectului Competente cheie prin predare si invatare in context 
interdisciplinar, grupe locatie Dej, Gherla, Cluj-Napoca. 

 Participant la conferinta de incheiere , 11-12 iunie 2013 Cluj-Napoca, proeict 55336 

 Participarea in aprilie 2013 la Seminarul regional, - Servicii de consultanta identificarea 
nevoilor dezvoltarii Romaniei dupa 2013, beneficiar Ministerul Fondurilor Europene. 

 Participare seminar activitate LEGO, CCDCJ, UTCJ, departamentul de robotica, martie 2013 

 Expert formator Proiect 55336, ISJCJ, CCDCJ 

 Operator Proiect 50820, ISJ Valcea. 

 Participarea in cadrul UBB Cluj, facultatea de Fizica, la Conferinta PHYSICS- A NEW 

VISION, cu 2 lucrari, Necesitatea comunicarii Fizicii in contextul mixtului cultural 
actual – Seductie si manipularea in comunicarea Fizicii, si Depasirea vitezei luminii - 
descoperire revolutionara sau eroare? 

4. Prof. Ciupe Lenuţa: 
 Realizarea documentatiei pentru reanscrierea scolii la Programul Mondial Eco-Schools; 
 Realizarea unui program de pregatire pentru examenele finale si pentru concursul” Sanitarii priceputi” 
 a participat cu un grup de elevi la Biblioteca Judeteana Octavian Goga la actiunea de comemorare a 

omului de stiinta Alexandru Borza  
 a participat la actiunile organizate de Crucea Rosie  
 a participat la actiunile organizate in 7 noiembrie  World Days of Action (WDA) actiunile realizate fiind 

postate pe site-ul http://www.eco-schools.org/ 
 a participat  la Seminarul National „Parteneriat in educatie pentu mediul inconjurator” organizat de 

CCDG la Bucuresti impreuna cu d-na director Trisca Rodica  

 a participat la activitati de voluntariat in cadrul proiectului ,,Baza Nationala de Pregatire a 

voluntarilor pentru acordarea primului ajutor si interventie in situatii de urgenta a Crucii Rosii 

Romane filiala Cluj – etapa 2012 

 Organizarea simularii examenului de BAC.-membru in comisia de organizare; evaluator la 
biologie;  

 membru al Comisiei de simulare a examenului de bacalaureat;  

 membru al Comisiei de mobilitate A. Borza; 

 membru al Comisiei de organizare si evaluare pentru etapa judeteana a Olimpiadei de 

biologie din 02 .03. 2013 ;  

 Comisia de organizare si evaluare pentru etapa nationala a Olimpiadei de biologie 30 
martie -5 aprilie;  

 Comisia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – Competente 

http://www.eco-schools.org/


                                                                                                                                                                                        
 

lingvistice si digitale de la Centrul de examen” A. Borza”in calitate de membru ; 

 A coortdonat actiunile organizate in cadrul proiectului Eco-Scoala  actiunile realizate fiind 

postate pe site-ul http://www.eco-schools.org/  

 A participat in calitate de evaluator la proiectul judetean „Mod de viata :O mancare gustoasa nu 
e neaparat sanatoasa , cum nici o mancare sanatoasa nu e neaparat foarte gustoasa „ 

 A participat la activitatea :Informatia si informarea in cadrul proiectului educativ  „Noi catre 
viitor”. 
 

5. Prof. Stupar Mariana: 
 a participat la sesiunea de comunicari “Cuvantul-Bucuria sufletului-Lumina mintii” 
 a participat la concursul “Edupet- Scoli pentru un viitor verde”concurs care s-a incheiat in decembrie 

2012 

 a colectatat ,compactat si valorificat pet-uri in cadrul concursului national “Scoli pentru un 
viitor verde” cu elevii claselor la care predau 

 a participat la actiuni de mediatizarea proiectului si postarea acestora pe site-ul proiectului. 

 a preparat săpun  pentru Targul de Craciun –actiune organizata pentru sprijinirea elevilor orfani 

ai scolii 

 a participat la serbare de Craciun 

 a sarbatorit impreuna cu elevii clasei a XIV Bs venirea lui Mos Nicolae 

 Acivitati desfasurate in cadrul proiectului “Ecoscoala” 

- Concurs de postere, desene, fotografie – “Apa ne vorbeste” 

- vizita la Muzeul Apei din Floresti 

 participări la simpozioane: 

 Simpozion Preuniversitaria – modelul de succes al unei activitati extracurriculare 

interdisciplinare. “Cosmetica verde-atelierul de inovatie si creativitate al Liceului Tehnologic “  

Al. Borza”, Cluj- Napoca. 

 Simpozionul: “Auxiliare curriculare si portofolii ale elevilor” cu lucrarea: Chimie pentru 

clasa XII-a –sinteze, fise de activitate independenta, fise de activitate experimentala, aplicatii. 

 Simpozionul international: “O investitie in educatie inseamna un pas spre succes”  cu 

lucrarea: Metode traditionale si modene de lucru in invatamant. 

 a preparat de cosmetice bio – sapunuri si uleiuri aromatizate, pentru expoziţia MaST 

 a participart la elaborarea proiectului şi desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului 
“Ecoscoala” impreuna cu d-na profesor Ciupe Lenuţa 

http://www.eco-schools.org/


                                                                                                                                                                                        
 

 a realizat Concurs de postere, desene, fotografie – “Apa ne vorbeste” -în perioada 1-5 apr 2013 

 vizita la Muzeul Apei din Floresti-în perioada 1-5 apr 2013 

 a realizat activitatea   Experimente distractive- “Minuni in eprubeta” -în perioada 1-5 apr 2013 

 a pregătit 2 elevi din clasa a IX-a A şi a participat la olimpiada de chimie a liceelor 

tehnologice “Petru Poni”, obţinând premiul I cu elevul Postolache Gheorghe, clasa IX-A şi 

premiul III cu elevul Tertiuc Nicoleta, clasa IX A, elevul cu premiul I a participat şi la faza 

naţională a concursului 
 

6. Prof. Mestecan Cornelia şi prof. Canciu Daniela au realizat împreună cu clasele X-E şi XI-D în 

cadrul campaniei  Reprezentanţei Comisiei Europene în România, “Europa, casa noastră”, 

activităţile –„ Cum circulăm în ţară şi în Europa” şi „Oraşul cel mai frumos pentru mine, din Europa” 

încadrate în tema aleasă de noi  „Învăţăm  să cunoştem EUROPA!”  - 14.11.2012 şi 21.11.2012 

7. Au participat la Balul Bobocilor – 08.11.2012, profesorii: Ciupe Lenuţa, Bagdasar Luminiţa, 

Stupar Mariana, Mestecan Cornelia, Trişcă Rodica. 

 

8. Profesorii Trişcă Rodica şi Ciupe Lenuţa au făcut parte din Comisia de organizare a simulării 

examenului de Bacalaureat organizată de ISJ Cluj în perioada 22-24.04.2013, la nivelul liceului 

9. Prof. Bagdasar Luminiţa,  a participat la evaluarea lucrărilor de la simularea examenului de 

Bacalaureat organizată de ISJ Cluj, în 24 apr 2013 la Liceul Teoretic „Avram Iancu” 

 

10. Prof. Mestecan Cornelia 

 a participat la activitatea metodică a CCD- organizată şi realizată de prof.dr. metodist Lung Dana Liliana 
(10iunie 2013) – realizarea de prezentări în programul PREZI 

 a participat la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Matematica de ieri şi de azi”, având 
tema “Modele matematice in stiinta, tehnica si arta”, editia a XVII; (30 martie 2013), cu lucrarea 
„METODA PROIECTULUI ŞI MOTIVAŢIA PENTRU ÎNVĂŢARE” 

 a participat la Simpozionul Naţional “Auxiliare curriculare, portofolii şi proiecte ale elevilor”, editia 
aVIII-a, la secţiunile: Auxiliare curriculare-cadre didactice  cu softul educ. “Oraşul meu”şi Portofolii ale 
elevilor ( elevii coordonaţi  şi prezenţi la simpozion au luat premiul II pentru portofoliul realizat) 

 a participat la Simpozionul Naţional „Creaticitate şi Perspectivă în Educaţie”, ediţia a IV-a, Reşiţa -18 
mai 2013, organizat în cadrul  Programului DIDACTICA INTERNAŢIONAL EDIŢIA a XXII-a, 2013 
coordonat la nivel naţional de MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE , INSPECTORATUL ŞCOLAR 
JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN, şi CASA CORPULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN  

Tema impuls : EDUCAŢIE PENTRU CETĂŢENIE EUROPEANĂ, cu lucrarea „ PROIECTUL LA 

MATEMATICĂ – UN MOD DE A STIMULA CREATIVITATEA ELEVILOR” 

 a realizat şi implementat împreună cu prof. Canciu Daniela proiectul “Secretul tinereţii fără 



                                                                                                                                                                                        
 

bătrâneţe” la clasele X-E şi XI-D în per. 1-3 apr 2013 

 a coordonat şi participat la activităţile Simpozionului Naţional “Auxiliare curriculare, portofolii 

şi proiecte ale elevilor ” – secţiunile pentru elevi : Portofolii ale elevilor şi Proiecte tematice ale 

elevilor – 4 apr 2013 

 a pregătit şi participat cu elevul Prigoană Andrei din clasa a XI-a E la etapele 2 şi 3 ale 

concursului naţional Evaluare în Educaţie-matematică- faza judeţeană (febr şi mai 2013) şi la 

concursul naţional de matematică aplicată „Adolf Haimovici”, faza  judeţeană obţinând 

premiul I la licee tehnologice, faza naţională la Iaşi – clasându-se pe locul 15 
 

11. Profesorii Mestecan Cornelia, Mocan Luminiţa, Vlad Mihai, Lung Liliana Dana au participat la 

Forumul Educaţional MAGISTER în 13 mai  2013, organizat de Editura Nicolescu în colaborare cu 

ISJ Cluj , CCD Cluj şi UBB Cluj 

 

Comisia Disciplinelor Tehnice 1. Activităţi desfăşurate de cadrele didactice din comisie: 

 Implicarea elevilor in activitati concurentiale si participarea celor mai buni/ bune lucrari la Simpozionul 
national „E. Nicolau” Galati : Toader A, Gavris M, Metes D 

 Parteneriatul cu L.T. nr. 1 Cluj-Napoca si L. T. „Vladeasa” Huedin, in cadrul proiectului „Noi catre 
viitor”-coordonator de proiect : Toader A 

  Promovarea  imaginii şcolii în  ziarul  „Făclia” cu articolele din 8, 16 şi  19 decembrie 2012:  
Calian A 

 Amendamente aduse la Contractul Colectiv de Munca sectorul Invatamant , in calitate de Presedinte 
de Sindicat in parteneriat cu FSIT Brasov, FEN Bucuresti 

 Proiect educativ: “ Cariera intre vis si realitate” in parteneriat cu Colegiul Tehnic Victor Ungureanu 
Campia Turzii : Baciu R, Gansca E 

- Parteneriat si Contract de colaborare- UT Cluj-Napoca : Baciu R, Gansca E 

 Proiect educativ: “PROMOVAM DEMOCRATIA PARTICIPATIVA”- Colegiul Tehnic Edmond Nicolau si alte 
7 scol ( national ) : Baciu R, Gansca E, Metes D 

 Sesiunea Euroregionala de Comunicari Stiintifice “ Cunostinte, cercetare, meserie- calea spre 
dezvoltare personala”- lucrarea: " Invatare eficienta in perspectiva reusitei sociale"- Colegiul Tehnic “ 
Regele Ferdinand I” Timisoara: Baciu R, Gansca E 

 Participarea la simpozionul desfasurat la Colegiul Energetic in perioada 26 XI 2012, clasele IX-C IX-D, X-
Prof: Petrus I, Harangus I, Micu L, Maris T, Palacean T, Mocan A, Crisan A 

 Sesiunea de Comunicari Stiintifice in parteneriat cu Grupul Scolar,, Aurel Vlaicu “Cluj – Napoca 

 Sesiunea de Comunicari Stiintifice Parteneriat pt. Calitate- Concurs  tehnico-stiintific “Exemple de buna 
practica-Fii o saptamana profesor de stiinte”: Gansca E, Metes D 

 Vizită tematică efectualtă la ExpoTransilvania : Metes D 



                                                                                                                                                                                        
 

 Vizită tematică la firma S.C. CSI Romania: Metes D 

 Activitatea de ecologizare “Ecoparc” si Lacurile din cartierul Gheorgheni, clasa XII-D, XIII-D : HarangusI, 
Micu L, Maris T, Palacean T, Mocan A, Boila N, Calnicean M, Metes D 

 Distribuirea pliantelor cu ecoscoala la diferite scoli din oras: Palacean T 

 Participarea la Balul bobocilor: Toader A, Calnicean M, Neaga I, Baciu R, Gansca E, Metes D, Farmaciuc 
R, Boila N, Crisan A 

 Participarea cu elevii la activitatile proiectului  „Saptamana fructelor”, „ Targul de produse 
traditionale”, „Tombola Crucii Rosii”: Toader A 

 Realizarea diplomelor cu clasa a XII-a E la sărbătoarea de Haloween: Calian A 

 Realizarea afişului la târgul de produse din luna decembrie: Calian A 

 Participarea la Festivalul-Concurs de tradiţii şi obiceiuri, cercul metodic Gheorgheni: Calian A 

 Membră în echipa de proiect „Cuvăntul – bucuria sufletului - lumina minţii”: Calian A, Crisan A 

 Membră în echipa de proiect „Auxiliare curriculare”: Calian A 

 Colindarea pomului de Crăciun la Asociaţia Protecţiei Sociale Din România: Calian A 

 Participare in cadrul proiectului Noi catre viitor pe tema Alimentatie sanatoasa: Farmaciuc R 

 Organizarea concursului de infrumusetare a scolii pentru amenajarea incintei : Farmaciuc R, Boila N 

 Implicare in activitatea de ajutorare a elevilor orfani din scoala prin donatii banesti : Farmaciuc R, Boila 
N, Crisan A 

 Participare cu elevii clasei a XA la spectacolul folcloric organizat la Jullius Mall in vederea colectarii de 
fonduri : Farmaciuc R, Boila N 

 Participare a elevilor clasei XA la serbarea de Craciun : Farmaciuc R, Boila N, Calnicean M, Neaga I, 
Baciu R, Gansca E, Metes D, Crisan A 

 Participare la Proiectul  «  Festivalul prajiturilor : Neaga I, Baciu R, Gansca E 

 Proiectului national “Scoli pentru un viitor verde”: Crisan A 

 Am facilitat realizarea de parteneriate(cu Grupul  Scolar”George Baritiu”Livada, Satu-Mare; Scoala 
Generala “Ion Creanga” Cluj-Napoca; Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia-proiectul “Martor la traditii”): 
Crisan A 

 Continuarea activitatii de Lider  voluntar la Clubul IMPACT(activitate realizata saptamanal  2 ore): 
Crisan A 

 Participarea la concursul “Edupet- Scoli pentru un viitor verde”concurs care s-a incheiat in decembrie 
2012 : Crisan A 

 Locul I si IIla Olimpiada judeteana de Economie :L Boila N , Farmaciuc R 

 Locul I la Olimpiada judeteana de Agricultura : Cristea E 

 Mentiune la Olimpiada judeteana de Electrotehnica, electric: Metes D 

 Fise de masuratori autoevaluare, la impact: Balazs A, Maris T, Palacean T, Harangus I, Petrus I, Micu L 

 Absolvirea in procent de 100% a examenulului de certificare competente profesionale nivel 3 



                                                                                                                                                                                        
 

 Participarea  elevilor clasei a IX-a B(Ianc Gabriel, Morar Adelina) la concursul judetean “Alimentele 
gustoase nu si sunt intodeauna si sanatoase” martie 2013organizat de Colegiul”Emil Negrutiu “ Turda: 
Crisan A 

 Participarea elevilor cu lucrarea STUDIUL MARFURILOR ALIMENTARE –NECESAR ENERGETIC la 
Simpozionul National”Auxiliare curriculare, portofolii ale elevilor”organizat de scoala noastra-4aprilie 
2013: Crisan A, Boila N 

 Participare ” la Simpozionul National”Auxiliare curriculare si portofolii ale elevilor” -4aprilie 2013: 
Crisan A, Toader A, Boila N, Farmaciuc R, Baciu R, Calian, Gansca E 

 Participarea  elevilor clasei a IX-a B la activitatea judeteana “Lupta TIC impotriva traficului de 
persoane” mai 2013 organizat de Colegiul”Emil Negrutiu “ Turda: Crisan A 

 Participatreala simpozionul Naţional Ecotehnium, Slobozia- Premiul I : Gavris M 

 Participarea la Simpozionul „O cariera in inginerie”-2013: Toader A, Gansca E, Baciu R(Premiul II) 

 Participarea la Simpozionul „Edmond Nicolau”- Galati – 2013: Toader A, Baciu R 

 Participarea la simpozionul : Henri Coanda- “Inovare şi creativitate” GRUP  ŞCOLAR   IND. 
TRANSPORTURI CĂI FERATE BUZĂU , ediţia  a IX-a  -Mentiune Baciu R , Gansca E                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Participarea la simpozionul TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN EDUCAŢIE” – Liceul Teoretic „Axente Sever”, 
Mediaş- SIBIU, ediţia II-Premiul I: Baciu R, Gansca E  

 Concurs tehnic “TEHNO – ART”: Gansca E(Premiul I,II,III,mentiune) 

 Eco-Scoala 03.04-2013 la Compania de apa Somes Cluj :Balazs A, 

 Activitatea de ecologizare “Ecoparc” si Lacurile din cartierul Gheorgheni, clasa XII-D : Balazs A, Maris T, 
Palacean T, Harangus I, Micu L, Boila N 

 Colaborarea cu politia rutiera si ARR in vederea obtinerii de catre elevi a permiselor de conducere: 
Maris T, Palacean T 

 Participarea cu elevii la activitati realizate in cadrul USAMV: Cristea E 

 Realizarea parteneriatului cu „Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienti de Auz” Cluj Napoca, in 
cadrul proiectului „Invatam impreuna”: Gavris M 

 “Noi catre viitor” proiect in  parteneriat cu L.T. “Vladeasa” Huedin : Toader A 

 Intalniri cu reprezentantii unor organizatii si institutii pentru protectia si ajutorarea copiilor: Muntean 
Crstina- AS “Casuta Pellino” Cluj-N: Toader A 

 Vizita la SC. Tehnomat cls X-D, IX-D, IX-C: Balazs A, Petrus I, Toader A 

 Vizita Expo- Transilvania 01.03-2013 IX-D :Balazs A , Petrus I, Toader A 

 Targ international tehnic 19.03-2013: Balazs A 

 Vizita expo AUTONET Pollus CL-IX-D 10 .05 2013: Petrus I 

 Mentor USAMV CLUJ: Cristea E, Boila N, Farmaciuc R, Calnicean M 

 Lotul scolii in parteneriat cu RADP Cluj 

 Vizită de studiu la Direcţia Regională de Statistică, împreună cu clasa a XII-a A: Curta Codruta 



                                                                                                                                                                                        
 

 Participare la workshop-ul: „Educatie tehnica si tehnologii educationale pentru dezvoltarea durabila”, 
la UT Cluj: Toader A 

 Participare la Targul Firmelor de exercitiu de la liceul Economic Iulian Pop: Boila N 

 Organizarea evenimentului Festivalul Toamnei desfasurat in cadrul modului Protectia consumatorului 
si a mediului clasa a X A: Farmaciuc R 

 Vizita Expo- Transilvania 01.03-2013 IX-D :Balazs A  

 Plantat pomi 17.04-2013 :Balazs A 

 Expo-Polus 10.05-2013 IX-D: Balazs A 

 Expo-Agraria: Balazs A, Cristea E, Maris T, Harangus I, Palacean T, Micu L, Gavris M, Baciu R 

 Continuarea activitatii de Lider  voluntar la Clubul IMPACT(activitate realizata saptamanal  2 ore): 
Crisan A 

 Continuarea proiectului national “Scoli pentru un viitor verde”: Crisan A     

 Realizarea de parteneriate cu Grupul  Scolar”George Baritiu”Livada, Satu-Mare; Scoala Generala “Ion 
Creanga” Cluj-Napoca; Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia-proiectul “Martor la traditii”): Crisan A 

 Vizita la Muzeul Satului, Hoia: Gavris M, Gansca E 

 Vizita la Agrotransilvania; Gavris M 

 Vizita la Muzeul de Farmacie: Gavris M 

 Vizita la Aeroportul International Cluj-Napoca: Gavris M 

 „Cu primavara in suflet, cu martisorul in piept” : Toader A 

 Participare in cadrul proiectului Noi catre viitor pe tema Alimentatie sanatoasa: Farmaciuc R 

 Organizarea concursului de infrumusetare a scolii pentru amenajarea incintei: Farmaciuc R 

 Implicare in activitatea de ajutorare a elevilor orfani din scoala prin donatii banesti: Farmaciuc R 

 Participare cu elevii clasei a XA la spectacolul folcloric organizat la Jullius Mall in vederea colectarii de 
fonduri: Farmaciuc R 

 Parteneriat Campia Turzii- activitatea proiect: ”Adolescentul in cautarea jobului : Baciu R, Gansca E 

 Parteneriat Edmond Nicolau Cluj-Napoca- activitatea proiect: “ Individul in democratie”: Baciu R, 
Gansca E 

 Parteneriat Lugoj- activitatea proiect: ”Tanarul european”: Baciu R, Gansca E 

 

 

 Material realizat de prof. Mestecan Cornelia 


