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Comisia metodică Organizare şi participări la activităţi extracurriculare  

Comisia Disciplinelor Umaniste Prof. ROTAR ADRIANA  
 Participare la Balul Bobocilor 
 Clubul IMPACT- trei proiecte cu finanţare externă: 

 Proiectul Dăruind vei dobândi- proiect realizat în parteneriat cu Şcoala Samus, Cluj-Napoca;  
 Proiectul Nouă ne pasă proiectul a fost finanţat de YouthBank, Cluj- în cadrul acestui proiect s-a 

semnat parteneriat cu 11 şcoli clujene;  
 Prolectura- proiect finanţat de Fundaţia Noi Orizonturi. 

 Târgul de Crăciun 
 Cuvântul – Bucuria sufletului, Lumina mintii in parteneriat cu Scoala Horea si participarea altor 11 

şcoli din judeţul Cluj 
 Parteneriat cu ASCOR Cluj pentru derularea programului “Vreau sa aflu” – program ce vizeaza educatia 

sexuala la toate clasele din scoala 
 Parteneriat cu Şcoala 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,  cercul metodic Gheorgheni, 

corul scolii 
 Organizarea activităţii “oameni pentru oameni: Bucuria sărbătorilor” 
 Serbarea şcolii “Vine Crăciunul” 
 Emisiune radiofonica 
 Concurs judetean Cuvantul –Bucuria Sufletului, Lumina mintii, proiect, editia a X-a, participare a 70 

de elevi din scolile judetului Cluj 

Prof. TORGE NADIA  
 A realizat şi implementat proiectul “Eu-europeanul de azi sau noi cititorii – (aprobat in CAEJ, pozitia 

55) 
 Clubul IMPACT- trei proiecte cu finanţare externă: 

 Proiectul Dăruind vei dobândi- proiect realizat în parteneriat cu Şcoala Samus, Cluj-Napoca;  
 Proiectul Nouă ne pasă proiectul a fost finanţat de YouthBank, Cluj- în cadrul acestui proiect s-a 

semnat parteneriat cu 11 şcoli clujene;  
 Prolectura- proiect finanţat de Fundaţia Noi Orizonturi. 

 Participare la conferinţă internaţională-Comisia Europeană-Bruxelle –proiectul  “Europa Casa noastră” 
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PROF. BUNA ALINA  
 Participare la proiectul Împreună învăţăm  în colaborare cu Liceul de Deficienţi de auz, Cluj- Napoca 

 
PROF. IGNA MIHAELA 

 Participare la proiectul Împreună învăţăm  în colaborare cu Liceul de Deficienţi de auz, Cluj- Napoca 
 Ziua Internationala a limbilor 

 
PROF. FENECHIU EVA 

 Participare la Balul Bobocilor 
 Proiectul IUBESTE ROMANESTE!  Dragobetele ! 

 Dezbatere  
 Afise 
 Harta dragostei 

 
PROF. LUNGU ANA 

 Participare la Balul Bobocilor 
 Cerc lectura – activităţi ce vizează dezvoltarea gustului pentru lectură şi formarea deprinderii de a 

produce text creativ 
 Proiectul “Vreau sa vin şi eu la şcoală!”, împreună cu prof.  Diana Salagean 

 
PROF. SĂLĂGEAN DIANA 

 Proiectul “Vreau sa vin şi eu la şcoală!”, 
 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 
 Participarea la Festivalul National al Sanselor tale, ed. XV, Proiecte educative derulate in context 

nonformal – “Orientarea in cariera” 
 Proiectul de prevenire a consumului de etnobotanice 

 
PROF. CALDARE CONSTANTIN 

 Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- participare oina  loc II 
 Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- participare cu echipele liceului: fotbal fete, loc II, faza 

municipiu si loc IV,faza nationala 
 Cupa 1 Iunie 
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PROF. ABRUDAN ANDA 
 Activitati de ecologizare in cadrul proiectului “Iubeste Clujul curat” 
 Confectionare de postere in cadrul activitatii “Clujul oras cultural si turistic european” 
 Proiectul “Tineri alături de tineri “ – Lecţie deschisă demonstrativă cu participarea elevilor şi 

profesorilor de la Liceul Special Samus şi de la Liceul de Deficienti de Auz-Cluj  

Comisia Disciplinelor  
Reale 

Prof. MESTECAN  CORNELIA 
 a realizat consultaţii la matematică miercuri săptămânal, în 7 şi 9 şi 10.04.2015  şi în 3, 10. 17 şi 24 

iunie 2015 câte 3 ore 
 a pregătit şi a participat cu 2 elevi la concursul regional de matematică aplicată în economie „Ecomat” – 

mai 2015 
 a pregătit şi a participat cu 1 elev la concursul de matematică aplicată “Adolf Haimovici” – 14 martie 

2015-faza judeţeană 
 a participat la Concursul de matematică aplicată “Adolf Haimovoci”-14 martie 2015 , în calitate de 

evaluator 
 a participat la Simularea examenului de bacalaureat din martie 2015, atât ca membru în comisia de 

organizare cât şi ca evaluator 
 a  scris şi editat cartea „Mai aproape de ... matematică!” - ISBN 978-973-0-18788-5, în colaborare cu 

prof. Trişă Rodica 
 a participat la Simularea examenului de bacalaureat în calitate de evaluator (martie 2015) 
 a participat în  comisia de Bacalaureat –Certificare a competenţelor în calitate de asistent (2 zile)– 

iunie 2015 
 a participat la Examenul de Bacalaureat în calitate de evaluator ( iulie şi sept 2015) 
 a participat la reevaluarea lucrărilor de la Evaluarea Naţională (sept 2015) 
 a organizat şi a participat la Simpozionul Naţional „Auxiliare curriculare, portofolii şi proiecte ale 

elevilor”-ediţia a X-a ( oct 2014 - mai 2015) 
 a realizat lucrarea „Mai aproape de...matematică!” şi a participat la Simpozionul Naţional „Auxiliare 

curriculare, portofolii şi proiecte ale elevilor”- ediţia a X-a ( 24 aprilie 2015) 
 a participat cu lucrare la Simpozionul “Preuniversitaria” organizat de CCD Cluj - 21.03.2015 
 a participat cu lucrare la Simpozionul Internaţional „Disponibilităţi creative în lume”-ediţia a VI-a – 

organizat de  Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, IAŞI - 15.02.2015  
 a participat cu articol  la revista şcolii Borza.ro cu ISSN 2360 – 0683 , ISSN-L 2360 – 0683, ediţia 2015 

 Activităţi  educative  
 Dezbatere-Ce găsim la Muzeul de Artă -19.02.2015 
 Serbarea mamelor”-semnificaţii -12.03.2015 
 Şedinţă cu părinţii-11.03.2015 
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 Participare cu clasa IX-A la TÂRGUL EDUCAȚIONAL  PENTRU ELEVI - în cadrul proiectului ,,Skills 
for Jobs”, finanțat POSDRU - 02.04.2015 

 Vizită virtuală la Biblioteca judeţeană “Octavian Goga” –dezbatere -  28.05.2015 
 Serbarea zilelor de naştere - Perioada ian  2015 – aug 2015 - 18.06.2015 
 Participare la Serbarea Absolvenţilor – 28 mai 2015 

 
Prof. CIUPE LENUŢA 

 A coordonat actiunile organizate in cadrul proiectului Eco-Scoala  actiunile realizate fiind postate pe 
site-ul http://www.eco-schools.org/ 

 a organizat consultaţii la biologie joi ora 14-15 
 a participat la Organizarea  olimpiadei de biologie – faza judeţeană dar şi ca evaluator (martie 2015) 
 a participat în calitate de evaluator la activitatea de Evaluare dosare –Comisie de mobilitate (aprilie 

2015) 
 a participat la Simularea examenului de bacalaureat în calitate de vicepreşedinte al comisiei de 

organizare (martie 2015) 
 a coordonat proiectul „Iubesc Clujul curat” (6-21.05. 2015) 
 a participat la examenul de bacalaureat în calitate de membru al comisiei de evaluare a competenţelor 

lingvistice şi digitale (iunie 2015) 
 a participat la examenul de bacalaureat în calitate de evaluator (iulie 2015) 
 a participat la examenele de certificare compenţe în calitate de monitor de calitate (2.O6.2015-20.08 

2015)  
 Activităţi educative 

 Serbarea zilelor de naştere 
 Vizită la Aeoroportul “AVRAM IANCU”, Cluj-Napoca – apr 2015 
 Participare la Serabarea Absolvenţilor  
 Iubesc  “Clujul curat”, mai 2015 
 Eco Scoala –program international (lunar) 

  
Prof. STUPAR MARIANA 

 A realizat consultaţii la chimie joi ora 14-15 şi vineri ora 14-15, iar miercuri  15-16 
 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru bacalaureat şi concursul de chimie “Petru Poni” 
 a participat în  comisia de Bacalaureat –Certificare a competenţelor  digitale în calitate de 

supraveghetor-iunie- 2015 
 a participat ȋn Comisia de bacalaureat  ca asistent – iulie 2015 
 a făcut parte în calitate de membru în Comisia de mobilitate în învăţământ – 07.05.2015 
 a participat la Concursul de ocupare a postului de fizică în calitate de asistent – 30.04.2015 
 Activităţi educative 

http://www.eco-schools.org/
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 a participat la activităţile din cadrul proiectului Ecoscoala: 
 Viata sanatoasa –mediu sanatos :Ecologizare/ reciclare 
 Viata sanatoasa – mediu sanatos:Concurs de postere, fotografii, eseuri 
 Flash mod- Parcul Mare 
 a realizat proiectul „Lumina şi viaţa”  ȋn cadrul Săptămânii Şcoala Altfel 
 a prticipat cu clasa X B la activitatea organizată la Sala Polivalentă Cluj ȋn cadrul proiectului “ 

Skils for jobs”  
 
Prof. LUMEI TIBERIU  

 Pregatirea suplimentara a elevilor, clasa XII C, XII D,  marţi 14-15 
 Activităţi educative 

 A realizat programul de consultaţii la nivel de catedră 
 A participat la Balul Bobocilor,  6.11.2014 - After Eight 
 Vizitarea muzeului Etnografic al Transilvaniei -12.11.2014 - clasa XIII s 
 Evenimentul “Ziua Armatei”-17.10.2014 – clasa XIII s 
 Combaterea violentei sustinut de ofiteri ai Jandarmeriei Romane- 15.11. 2014- clasele a IX-a 

 Consultaţii la matematică la clasa  X- A 
 a participat la Simularea examenului de bacalaureat din martie 2015, ca evaluator (04.03.2015) şi prof. 

asistent- 06.03.2015 
 a participat în  comisia de Bacalaureat –Certificare a competenţelor în calitate de asistent-iunie 2015 
 a organizat şi realizat un studiu legislativ in conformitate cu Ordinul 1493/2014, privind combaterea 

coruptiei la nivel educational – 16.03.2015 
 a participat la Concursul de matematică aplicată “Adolf Haimovoci”-14 martie 2015 , în calitate de 

asistent 
 a participat la Examenul pentru certificare a calităţii profesionale a absolvenţilor învăţământului 

postliceal – 23.02.2015 – Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”- în calitate de asistent 
 a făcut parte în calitate de membru în Comisia de mobilitate în învăţământ – 07.05.2015 
 a participat la Concursul de ocupare a postului de fizică în calitate de asistent – 30.04.2015 
 a participat la Examenul de Bacalaureat – iulie 2015 – la centrul de examen Liceul de Arte „Sigismund 

Toduţă”- în calitate de asistent (2 zile) 
 

DIR. Prof. TRIŞCĂ RODICA 
 Parteneriatul cu fundaţia „Clujul are suflet”in desfăşurarea de activităţi recreative, meditaţii şcolare, 

excursii 
 Proiect de informare şi prevenire a violenţei in randul elevilor cu Inspectoratul de Poliţie 
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Comisia Disciplinelor Tehnice  Prof. CÂLNICEAN MARIA 
 Pregătirea examenelor de competente profesionale prin coordonarea elevilor pentru  realizarea 

lucrarilor de specialitate. 
 Implicarea in organizarea examenelor de atestare a competentelor profesionale si digitale 
 Participarea in comisii de evaluare a competentelor profesionale si examenelor de bacalaureat 
 Efectuarea de vizite de documentare ale elevilor liceului,  insotiti de  cadre didactice de specialitate 
 Participarea la Olimpiada de Agricultura- si obtinerea locului I- Szekely Mihaela XI C, et. judeteana si a 

locului II- Pop Ana Maria- loc II - et. judeteana 

 Participarea la Olimpiada de agricultura faza nationala, Szekely Mihaela , XI C 
 Participare la activităţile din cadrul proiectului ECO Şcoala  

 
Prof. SABĂU DAN 
 Implicarea in organizarea activitatii Cercului de lectura din scoala 
 Participare la activităţile  din cadrul proiectului Eu-europeanul de azi sau noi cititorii 
 Participare la activitatea Cuvântul-bucuria sufletului, lumina minţii 
 
Prof.  TOADER ANCUŢA 

 Realizarea de activitati care implica dezvoltarea competenţelor de lectură si comunicare precum –
Parteneriatul  ROCT Timisoara- Firma de exercitiu „Borza Trans SRL”, clasa a XII-a D 

 Pregătirea examenelor de competente profesionale prin coordonarea elevilor pentru  realizarea 
lucrarilor de specialitate. 

 Implicarea in organizarea examenelor de atestare a competentelor profesionale si digitale 
 Participarea in comisii de evaluare a competentelor profesionale si examenelor de bacalaureat 
 Efectuarea de vizite de documentare ale elevilor liceului,  insotiti de  cadre didactice de specialitate 
 Participarea la Olimpiada disciplinelor tehnice- Mecanica si obtinerea locului I- Gorgan Vlad (XII D) si a 

locului II- Tatis Edwin (XII D)- faza  judeteana 
 Participarea la Olimpiada disciplinelor tehnice- Mecanica - Gorgan Vlad (XII D) faza nationala 
 Participare la activităţile  din cadrul proiectului Eu-europeanul de azi sau noi cititorii 
 Participare la activitatea Cuvântul-bucuria sufletului, lumina minţii 
 Organizator national si international al Expozitiei Internationale “Arta populara romaneasca- punte 

intre romani si generatii” 
 Organizator national al Expozitiei nationale  “Metoda decoupage” in cadrul Proiectului de parteneriat 

international “De la pasiune la job”, Ef. Sud- 17.07.2015 
 A coordonat activităţile din cadrul proiectului „Noi catre viitor” pe tema Orientare pentru cariera 
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Prof. BACIU RODICA 
 Realizarea de activitati care implica dezvoltarea competenţelor de lectură si comunicare precum – 

Parteneriatul  ROCT Timisoara- Firma de exercitiu „Borza Trans SRL”, clasa a XII-a D 
 Activitati in cadrul Parteneriatului cu  Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu”, Campia Turzii- „Valenţe 

tehnice în cadrul învăţământul profesional şi tehnic”- Arta de a comunica 
 Pregătirea examenelor de competente profesionale prin coordonarea elevilor pentru  realizarea 

lucrarilor de specialitate. 
 Implicarea in organizarea examenelor de atestare a competentelor profesionale si digitale 
 Participarea in comisii de evaluare a competentelor profesionale si examenelor de bacalaureat 
 Proiectul “Tineri alături de tineri “ – Lecţie deschisă demonstrativă cu participarea elevilor şi 

profesorilor de la Liceul Special Samus şi de la Liceul de Deficienti de Auz-Cluj 

PROF. METEŞ DANIELA 
 Efectuarea de vizite de documentare ale elevilor liceului,  insotiti de  cadre didactice de specialitate 
 Participarea Concursul National „Automobilul –intre DA şi NU” 
 PREMIUL II-ELEVUL VARGA MARIAN ADRIAN  la Concursul National „Automobilul- intre DA si 

NU” de la Liceul Tehnologic „Capitan Nicolae Plesoianu” –Rm Valcea 
 MENTIUNE-ELEVEI TIBREA COSMINA la Concursul National „Automobilul- intre DA si NU” de la 

Liceul Tehnologic „Capitan Nicolae Plesoianu” –Rm Valcea 
 Participarea elevilor in cadrul proiectului „Tineri alături de tineri”in parteneriat cu Liceul de Deficienţe 

de Auz şi Liceul Special SAMUS 
 Participarea elevilor  la concursul tehnico-ştiinţific” Fii o săptămană profesor de ştiinţe” la secţiunea de 

comunicări ştiinţifice pentru elevi cat şi la secţiunea planşe; 
 Participare la activităţile din cadrul proiectului ECO Şcoala 
 Parteneriatul cu fundaţia „Clujul are suflet”in desfăşurarea de activităţi recreative, meditaţii şcolare, 

excursii 
 Activitati de orientare si consiliere privind cariera – cu Armata, Universitatea Tehnica,  

Universitatea Agricola, Universitatea Babeş-Bolyai-Facultatea de  Business 
 „Educaţie nu violenţă” - Proiect de informare şi prevenire a violenţei in randul elevilor cu 

Inspectoratul de Poliţie 
 Proiectul “Tineri alături de tineri “–  Lecţie deschisă demonstrativă cu participarea elevilor şi 

profesorilor de la Liceul Special Samus şi de la Liceul de Deficienti de Auz-Cluj 

 Proiectul educaţional judeţean “Puzzle pentru sănătate”, cu  Colegiul Tehnic de Transporturi 
“Transilvania” 

-Apa-de la sănătate la frumuseţe 
-Concurs cu tema “ Stil de viaţă sănătos” 
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-Tentaţiile adolescenţei-substanţe care dăunează sănătăţii 
-Alimentaţie şi imunitate 

 
 
PROF. CRIŞAN ANGELA 

 A  participat la tipărirea diplomelor şi materialelor pentru Simpozionul Naţional “Auxiliare curriculare, 
portofolii şi proiecte ale elevilor” 

 Pregătirea examenelor de competente profesionale prin coordonarea elevilor pentru  realizarea 
lucrarilor de specialitate. 

 Implicarea in organizarea examenelor de atestare a competentelor profesionale si digitale 
 Participarea in comisii de evaluare a competentelor profesionale si examenelor de bacalaureat 
 Participarea la Olimpiada disciplinelor tehnice- Mecanica si obtinerea locului I- Gorgan Vlad (XII D) si a 

locului II- Tatis Edwin (XII D)- faza  judeteana 
 Participarea la Olimpiada disciplinelor tehnice- Mecanica - Gorgan Vlad (XII D) faza nationala 
 Participare la activităţile  din cadrul proiectului Eu-europeanul de azi sau noi cititorii 
 Participare la activitatea Cuvântul-bucuria sufletului, lumina minţii 
 Participare la activităţile din cadrul proiectului ECO Şcoala  
 Organizator national si international al Expozitiei Internationale “Arta populara romaneasca- punte 

intre romani si generatii” 
 Organizator national al Expozitiei nationale  “Metoda decoupage” in cadrul Proiectului de parteneriat 

international “De la pasiune la job”, Ef. Sud- 17.07.2015 
 Participare la Tabăra de vară organizată de CCD ( Pictura pe sticlă in Transilvania) 

 
 
PROF. BOILĂ NARCISA  

 Concursul National  de eseuri“Succesul in ospitalitate si turism”, de la Facultatea de Bussines Cluj-
Napoca 

 Pregătirea examenelor de competente profesionale prin coordonarea elevilor pentru  realizarea 
lucrarilor de specialitate. 

 Implicarea in organizarea examenelor de atestare a competentelor profesionale si digitale 
 Participarea in comisii de evaluare a competentelor profesionale si examenelor de bacalaureat 
 Efectuarea de vizite de documentare ale elevilor liceului,  insotiti de  cadre didactice de specialitate 
 Participarea la Olimpiada disciplinelor economice  si obtinerea locului II -Tertiuc Nicoleta si locului III- 

Postolache Gheorghe (XI A) et. judeteana 
 Participare la activităţile din cadrul proiectului ECO Şcoala  
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PROF. FARMACIUC RODICA 
 A coordonat Comisia de Imagine şi a organizat promovarea ofertei educaţionale 
 Concursul National  de eseuri“Succesul in ospitalitate si turism”, de la Facultatea de Bussines Cluj-

Napoca 
 Pregătirea examenelor de competente profesionale prin coordonarea elevilor pentru  realizarea 

lucrarilor de specialitate. 
 Implicarea in organizarea examenelor de atestare a competentelor profesionale si digitale 
 Participarea in comisii de evaluare a competentelor profesionale si examenelor de bacalaureat 
 Efectuarea de vizite de documentare ale elevilor liceului,  insotiti de  cadre didactice de specialitate 
 Participarea la Olimpiada disciplinelor economice  si obtinerea locului II -Tertiuc Nicoleta si locului III- 

Postolache Gheorghe (XI A) et. judeteana 
 

PROF. DAMIAN LIANA 
 A administrat şi actualizat site-ul şcolii 
 Pregătirea examenelor de competente profesionale prin coordonarea elevilor pentru  realizarea 

lucrarilor de specialitate. 
 Implicarea in organizarea examenelor de atestare a competentelor profesionale si digitale 
 Participarea in comisii de evaluare a competentelor profesionale si examenelor de bacalaureat 
 Efectuarea de vizite de documentare ale elevilor liceului,  insotiti de  cadre didactice de specialitate 
 Participarea la Olimpiada disciplinelor tehnice- Mecanica si obtinerea locului I- Gorgan Vlad (XII D) si a 

locului II- Tatis Edwin (XII D)- faza  judeteana 
 Participarea la Olimpiada disciplinelor tehnice- Mecanica - Gorgan Vlad (XII D) faza nationala 

 
DIR. PROF. RĂDUŢ IOANA 

 Parteneriatul cu fundaţia „Clujul are suflet”in desfăşurarea de activităţi recreative, meditaţii şcolare, 
excursii 

 Proiect de informare şi prevenire a violenţei in randul elevilor cu Inspectoratul de Poliţie 

PROF. CURTA CODRUŢA 
 A coordonat serviciul pe şcoală 
 Pregătirea examenelor de competente profesionale prin coordonarea elevilor pentru  realizarea 

lucrarilor de specialitate. 
 Implicarea in organizarea examenelor de atestare a competentelor profesionale si digitale 
 Participarea in comisii de evaluare a competentelor profesionale si examenelor de bacalaureat 
 Activitati cu Firma de exerciţiu Ferma Eli S.R.l., de la clasa a XI-a E 
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PROF. CĂLIAN ALEXANDRINA 
 A realizat oraul şcolii 
 A realizat diplomele şi diverse materiale de promovare a evenimentului şi a şcolii, pentru Simpozionul 

Naţional “Auxiliare curricular, portofolii şi proiecte ale elevilor” 
 A participat la lucrările Simpozionului Naţional “Auxiliare curricular, portofolii şi proiecte ale elevilor” 
 Pregătirea examenelor de competente profesionale prin coordonarea elevilor pentru  realizarea 

lucrarilor de specialitate. 
 Implicarea in organizarea examenelor de atestare a competentelor profesionale si digitale 
 Participarea in comisii de evaluare a competentelor profesionale si examenelor de bacalaureat 

 
PROF. STOIAN  C 
 Pregătirea examenelor de competente profesionale prin coordonarea elevilor pentru  realizarea 

lucrarilor de specialitate. 
 Implicarea in organizarea examenelor de atestare a competentelor profesionale si digitale 
 Participarea in comisii de evaluare a competentelor profesionale si examenelor de bacalaureat 
 
PROF. GAVRIŞ MARIANA 
 Pregătirea examenelor de competente profesionale prin coordonarea elevilor pentru  realizarea 

lucrarilor de specialitate. 
 Implicarea in organizarea examenelor de atestare a competentelor profesionale si digitale 
 Participarea in comisii de evaluare a competentelor profesionale si examenelor de bacalaureat 
 
M.I. BALASZ ALEXANDRU 
Efectuarea de vizite de documentare ale elevilor liceului,  insotiti de  cadre didactice de specialitate 

 


