Proiect educaţional „ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ”
A. Fişa activităţii

Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante:
Colegiul Naţional „Georghe Lazăr”, Str. Gheorghe Lazăr nr.1-3, cod 550165, Sibiu.
Nivelul/nivelurile de învăţământ:
liceal
Numărul elevilor din şcoală:
1.033 elevi(237 gimnaziu, 796 liceu)
Numărul cadrelor didactice din şcoală:
68
Coordonatori:


Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”
Director prof. Gabriel Octavian Negrea
Mail: gabriel.negrea@gmail.com tel 0745 655 982
Prof. Georgeta Preda
Mail:gtprd@yahoo.com
tel 0727 748 612
Echipa de proiect:
Prof Monica Oancea, CNGL



Parteneri de plasament
46 de firme din diverse domenii de activitate
- Bancar (BRD, Banca Transilvania)
- Software (S.C.SOBIS SOLUTION SRL, IT PERSPECTIVES, Consol Software
RO SRL, Adi Con Soft SRL, Top Net)
- Farmaceutic (Farmacii Polisano, Farmacia Dona)
- Arhitectură (Axix Sibiu, Sfera Con SRL)
- avocatură
- inginerie firme multinaţionale (Siemens, Brandl)
- medicină (Spitalul Judeţean Sibiu, cabinete particulare)
- asigurări (Asirom), (lista completă Anexa 1)

1. Titlul activităţii
Proiect educaţional „Orientare şcolară şi profesională”, realizat în cadrul parteneriatului dintre:
 Colegiul Naţional „Georghe Lazăr”, cu sediul în Sibiu, Str. Gheorghe Lazăr nr.1-3, cod
550165, România reprezentată de Gabriel Octavian Negrea, cu funcţia de director şi prof.
Georgeta Preda


Parteneri de plasament : 46 de firme cu care s-a încheiat câte un protocol de colaborare
( Anexa 1 conţine lista firmelor, a reprezentanţilor legali şi a adreselor acestor firme)

2. Domeniul în care se încadrează:
Orientare profesională şi alegerea viitoarei instituţii de învăţământ superior

3. Scopul activităţii:
Proiectul educaţional “ Orientare şcolară şi profesională”, are ca scop de a atenua efectele
de "excesivă teoretizare" a claselor de profil real, filieră teoretică (specializările matematică/
informatică, științele naturii, filologie ) și de a sprijini mai bine elevii pentru a alege în continuare a
studiile și cariera adecvată . Acțiunea a devenit parte din strategia CNGL și se bucură de sprijinul
deplin al elevilor și părinților .
Programul a fost inițiat de CNGL cu mai mult de 10 de ani în urmă ca un program de
direcționare a elevilor cu vârsta de 17-18 ani (clasele a XI-a ) din toate specializările de studiu
oferite de școală.
Programul își propune să ofere studenților o săptămână de "experiență de lucru" într-o firmă /
companie locală, în scopul de a le da o mai bună înțelegere a cerințelor unui loc de muncă și de a -i
sprijini în deciziile lor cu privire continuarea studiilor și alegerea viitoarei cariere.

4. Obiectivele educaţionale ale activităţii:


sprijinirea orientării şcolare şi profesionale a elevilor de clasa a XI-a;



formarea/dezvoltarea unor competenţe de natură profesională la elevii de clasa a XI-a;



promovarea imaginii părţilor ( Colegiul Naţional “Gh Lazăr”, respective firmele partenere) în
comunitatea locală.



colaborarea între elevi prin munca în echipă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, dobândirea
de informaţii privind activitatea desfăşurată în diverse firme din diverse domenii, formarea de
responsabilităţi , respect şi atitudini pozitive faţă de oameni.



îmbunătăţirea tehnicilor de relaţionare, a spiritului de toleranţă, comunicare şi cooperare cu
diverse persoane

5. Elevi participanţi:
Elevi de liceu–82 elevi din clasa a XI- a A,B,D,E,I,G din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”
(circa 50% din elevii claselor a XI-a ) repartizaţi la 46 firme din Sibiu şi judeţul Sibiu (Anexa 2
conţine lista elevilor)
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii:
Proiectul s-a desfăşurat în perioada 01.04-05.04.2013 în 55 locaţii din Sibiu sau împrejurimi, la
sediile sau diversele puncte de lucru ale firmelor partenere în derularea acestui proiect (în Anexa 1
am specificat exact locaţia fiecărei firme)

7. Descrierea activităţii:
Etape:
 Pe baza ofertei de locuri de practică , în funcţie de competenţele şi solicitările elevilor s-a
realizat o selecţie a elevilor participanţi
 S-a obţinut aprobarea în scris a elevilor şi a părinţilor acestora pentru participarea la
activitate(Anexa 3 model protocol, pag 5)
 S-au instruit pe bază de proces verbal elevii participanţi privind respectarea proprietăţii, a
timpului de lucru şi a regulilor şi procedurilor interne ale partenerului de plasament, inclusiv
în ceea ce priveşte normele de sănătate şi securitate în muncă şi normele de protecţie,
prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă generale şi specifice(Anexa 3 model
protocol pag 8-9)
 Activitatea elevilor a fost monitorizată şi evaluată la partenerii de plasament, pe baza unor
fişe de monitorizare (Anexa 3 model protocol, pag 11-12)
 Elevii au primit la sfârşitul acestor activităţi adeverinţe care atestă aceste activităţi de
practică
 Au fost realizate eseuri de către elevi, panouri si urmează și pe site-ul colegiului să postăm
informaţii despre aceste activităţi
 Aplicarea unui chestionar cu 10 intrebări legate de această experiență (înțelegerea
activităților din firmă, relațiile cu angajații și ceilalți elevi, autoevaluarea cu privire la
efectele acestui program asupra motivației lor, beneficiile aduse : sprijin pentru orientarea
în carieră, de îmbunătățire a comunicării, abilități în diferite contexte, respectul pentru
muncă și proprietate, recomandarea acestui program pentru viitoarele clase, părerile
personale )
Elevii au fost rugați să răspundă folosind o scală de la 1 la 5 - cu 1 însemnând "dezacord
total / extrem de negativ / foarte rău" și 5 însemnând "puternic de acord / extrem de pozitiv /
foarte bună".
Ar trebui remarcat că unele dintre răspunsurile date de studenți la aceste întrebări au indicat
un nivel foarte ridicat de angajament. Rezultatele chestionarului indică un rezultat global
pozitiv, iar impactul programului asupra elevilor ( ca beneficii și experiență) foarte mare.

8. Rezultate obţinute în urma activităţii:
Eseuri, panouri, discuții și aplicarea chestionarului
Rezultatele chestionarului aplicat elevilor în anul școlar precedent sunt evidențiate în
articolul prezentat de dl. Director Gabriel Negrea la Conferința Internațională ” Conference
on Engineering & Business Education, Innovation, and Entrepreneurship”, Sibiu, octombrie
2012 (Anexa 5)
9.
Acest program s-a desfășurat inițial ca o activitate extracurriculară ( planificat în timpul
vacanțelor, echipa de coordonare a programului a trebuit să facă față tuturor dificultățile și
consecințele unei astfel de decizii), se desfășoară începând cu anul școlar 2010 - 2011 în
“Săptămâna Altfel”, respectiv săptămâna “Să fii mai bun , să știi mai multe” este un mare câștig
pentru elevii școlii.
Activitatea desfăşurată a fost deosebit de apreciată de către elevii participanţi datorită
faptului că au conştientizat următoarele : Ce înseamnă să lucrezi într-o firmă ? Care sunt
oportunităţile, dar si problemele ce pot apare? Care sunt o parte din competenţele necesare unui
anumit job? Este realitatea conformă idealurilor fiecaruia? Care este domeniul si instituţia de
învăţământ superior potrivite unui anumit job?

Din feedback elevilor se înțelege de asemenea că , pentru ei această experiență a fost foarte
interesantă, și stimulativă în același timp, deși au fost bineînțeles și mici inconveniențe (perioada
scurtă de timp, limitările impuse activității lor în cadrul firmei ).
Datorită impactului pozitiv al activităţii desfăşurate, protocoalele de colaborare între
Colegiul Naţional si firmele partenere se prelungesc şi pentru următorii ani. (eventualse va încerca
completarea listei prin adăugarea unor noi firme/ companii dispuse să se implice în acest program)
Anexa 3 şi Anexa 4 reprezintă un exemplu de protocol şi un exemplu de act adiţional semnat
pentru continuarea protocolului de colaborare cu diverşi parteneri.

B. Mărturii ale elevilor/profesorilor/părinţilor/reprezentanţilor firmelor:
Mihai ,clasa XI-a, practică în firmă IT: „Privind în urmă la această săptămână, cred că am
acumulat amândoi un pic de experienţă de lucru care ne va ajuta în viitor, am aflat câteva
informaţii şi detalii despre limbajul de programare C# şi am intrat în contact cu atmosfera de lucru
dintr-o firmă, fapt care ne va influenţa în alegerea domeniului de studiu la facultate”
Iulia ,clasa XI-a, practică în firmă de arhitectură: „ În primul rând, atât eu, cât şi colegul meu,
am ajuns la concluzia că această săptămână de practică ne-a ajutat foarte mult să ne dăm seama
dacă această meserie este ce ne dorim să facem pe viitor. De menţionat este faptul că , porniţi deja
să ne pregătim în vederea facultăţii de arhitectură, am fost bucuroși să realizăm că hotărârea va
rămâne definitivă, dar era și o posibilitate de a ne da seama dacă această meserie nu ni se
potriveşte”.
Dragos ,clasa XI-a, practică în firmă IT: „…am aflat mai multe despre modul lor de lucru
intern, din punct de vedere al firmei, nu al programatorilor: ce se intamplă când un client face o
cerere de ofertă, cum se încep negocierile şi când intră programatorii în "joc". Apoi ni s-a
prezentat SE9O, SEM şi email marketing, timp în care am descoperit că Google are de fapt
mecanisme mult ai complexe în spate decât credeam.”
Ema ,clasa XI-a, practică in firmă de asistenţă socială:“Consider că perioada de practică mi-a
fost benefică, întrucât am învăţat în ce constă munca unui psiholog, a unui asistent social, cât de
greu este să te modelezi după caracterul fiecărei persoane, dar şi cât este de important să iubeşti
meseria pe care o practici. Astfel mi-am îmbunătăţit capacitatea de a relaţiona cu cei din jurul
meu.
În viitor mi-aş dori să urmez o facultate care implică munca cu oamenii
(medicina/psihologia).”
Ileana ,clasa XI-a, practică in firmă de contabilitate “Mi s-a părut foarte interesantă activitatea
mea din săptămâna "Să fii mai bun, să ştii mai multe", deoarece m-a ajutat să-mi fac o idee despre
ce inseamnă a fi economist . Am de gând să urmez studiile la Facultatea de Ştiinte Economice la
profilul Contabilitate si Informatica de Gestiune . Îmi doresc să lucrez in acest domeniu ,
deoarcece mi se pare interesant şi este o meserie interesantă”
Andreea ,clasa XI-a, practică in firmă de asigurări: “Prin acest program am reuşit să formăm o
echipă bună alături de ceilalţi colegi din celelalte clase. Totodată, am învăţat cum să încheiem o
asigurare auto, să completăm un borderou. Fiind alături de persoanele angajate la această firmă,
am putut urmări decursul unei zile din orarul acestora.”
Răzvan ,clasa XI-a, practică in firmă hardware: „Toată săptămâna aceasta a fost benefică
deoarece am văzut cum se lucrează şi am învăţat că nu doar locul de muncă contează, ci şi oamenii
si ambianţa pe care ţi-o crează locul de muncă”
Alexandra ,clasa XI-a, practică in firmă reţelistică:“Mi-a plăcut să merg la firmă in săptămâna
“Să fii mai bun , să ştii mai multe”. A fost o experienţă plăcută,m-am distrat. Pot spune că am
invăţat lucruri interesante: acum ştiu ce e virtualizarea şi multe alte lucruri. Mi-ar plăcea să mă
întorc şi la anul”
Alina ,clasa XI-a, practică in biblioteca centrului cultural german:” Pe parcursul perioadei de
practică am avut ocazia să ne exersăm limba germană, dar şi să înţelegem mai bine ce înseamnă
lucrul intr-o bibliotecă şi organizarea de activităţi pentru copii.”
Cristina ,clasa XI-a, practică in firmă contabilitate,” […]pot spune că am avut parte de o
experienţă frumoasă care mi-a deschis drumul spre un domeniu în care aş putea să lucrez în viitor.

Răbdarea,calmul , devotamentul şi organizarea de care a dat dovadă responsabilul de practică ( dna Contabil Şef) m-au făcut să înţeleg modul de desfăşurare a tuturor proceselor. Consider că
această experienţă va avea o mare influenţă în alegerea domeniului în care o să lucrez.”
Daniela ,clasa XI-a, practică in farmacie:” Această perioadă de practică m-a ajutat foarte mult,
deoarece eu îmi doream să urmez facultatea de farmacie, însă nu eram foarte convinsă. Dar
acum, după această experienţă, pot să zic că mi-ar face o deosebită plăcere să urmez această
cale, să ajut oamenii, să le ofer sprijinul meu si cunoştiinţele acumulate în facultate.”
Anca ,clasa XI-a, practică in farmacie:” Pe mine această experienţă pot spune că m-a ajutat in
alegerea facultății pe care o voi urma, in mare parte am aflat ce presupune şi de aceea am
descoperit că îmi place”
Iulia ,clasa XI-a, practică in spital“ A fost una dintre zilele care mi-a plăcut cel mai mult şi care
m-a făcut să iau o decizie până în momentul de faţă. Am fost foarte entuziasmată căci, am avut
ocazia să merg pe saloane, dar totodată am rămas şi profund emoţionată de suferinţa pacieţilor”
Ovidiu ,clasa XI-a, practică in firmă multinaţională “Această activitate mi s-a parut foarte utilă,
pentru ca m-a ajutat la luarea unei decizii in privinţa alegerii viitoarei facultăți, deși nu sunt 100%
hotărât pot afirma că am facut un pas mare in luarea acestei decizii.”
Maria ,clasa XI-a, practică in firmă nationala de distributie “Am invătat o mulţime de lucruri
noi , utile si practice. Persoanele cu care am colaborat au demonstrat întelegere , spirit de echipă,
cooperare si nu în ultimul rând răbdare. Sunt mulţumită cu activitatea desfăşurata în cursul
practicii. Cunoştinţele dobândite in practică le voi utiliza la facultate sau când voi termina studiile
şi o să lucrez la o firmă unde sunt necesare acestea”
Iuliana B., diriginte clasa a XI-a A: „Consider că practica pentru elevi este foarte utilă deoarece
îi determină să fie punctuali, să respecte nişte angajamente, să lucreze în echipă, să-şi respecte
superiorul dar si pe colegii de echipă. Practica îi responsabilizează, îi maturizează , într-un anumit
fel , îi face să se simtă importanţi pentru familie şi societate şi , nu in ultimul rând , să-şi aleagă
corect viitoarea carieră . Practica e o avanpremieră a ceea ce vor face in viaţă .Toate acestea in
condiţiile în care practica se face la modul serios, la firme care funcţionează corect după sistemul
economiei de piaţă . Din clasa a XI-a A, 23 de elevi sunt implicaţi în acest sistem de practică şi
i-am observat interesaţi atât pe ei cât şi pe părinţii lor.”
Smaranda Z., diriginte clasa a XI-a G:” Consider această practică benefică pentru alegerea
profesiei. În acest mod, elevii pot afla mai multe informaţii din interiorul unei instituţii.
Prezentarea activităţiilor zilnice este importantă pentru a aprecia complexitatea meseriei”
Liana A., diriginte clasa a XI-a I “cred că practica e utilă ca elevii să vadă caracteristicile
diverselor activităţi, pentru orientarea profesională, pentru responsabilizarea acţiunilor lor. Ar fi
bine ca firmele mari să ofere mai multe locuri pentru practică, elevii sunt dornici de cunoaştere”
Cristina M. Parinte elev clasa a XI-a :” În cadrul firmei au descoperit cum se lucrează în
colectivitate, cum trebuie să colaborezi şi să interacţionezi pentru a obţine produsul finit.”
Paraschiva P. Parinte elev clasa a XI-a :”Elevii pot lua o hotărâre in ceea ce vor să facă in
viitor,în alegerea locului de muncă, a domeniului în care le-ar place să lucreze , făcând ceea ce le
place . Este una din condiţii să faci cu drag ceea ce faci , altfel o să ai de înfruntat ...multe .În cazul
Iuliei , spitalul i-a oferit prilejul mai puţin plăcut de a vedea ce înseamnă adevarata suferinţă ,
durerea şi tristeţea pacientilor de pe patul de spital au sensibilizat-o profund ,iar acesta este un
mod de e aprecia mult mai mult ceee ce inseamnă <sănătate> ,o las pe ea să analizeze pe care
treaptă ar aşeza-o”
Demian. Parinte elev clasa a XI-a „sunt multumit de decizia fiicei mele de a face practica la S.C.
Paltinis S.A. pentru că această activitatea a facut –o să se gândească mai mult la viitor şi la o
profesie in domeniul economiei . Eu consider că săptămâna "Să fii mai bun, să ştii mai multe" a
fost un prilej de orientare profesională , fiind foarte utilă. ”
Nadia, părinte elevă clasa a XI-a :” Consider că este benefic ca orice elev, care işi doreşte acest
lucru, să poată avea posibilitatea de a face un stagiu de practică la diverse societăţi, astfel ar
putea să-şi dea seama dacă acele meserii ar putea fi opţiuni pentru viitor. De asemenea nu numai
aceste stagii, ci şi vizitele la organizaţii/instituţii/companii, sesiunile de informare sau întâlnirile cu

specialiştii pot fi un prim pas, destul de important, in alegerea viitoarei meserii.”
Mircea T., patron firmă de arhitectură „ …am fost in atelierul nostru de confectii metalice unde
au asistat la cum se transpune in practică un proiect şi cu ce mijloace. Lle las teme de rezolvat pe
baza cărora o să le explic cam cum stau şi dacă merită să insiste în a alege arhitectura ca si
profesie. Le-am explicat şi o să continui seria exemplelor despre ce inseamnă această profesie
liberal şi care sunt avantajele dar mai ales care sunt obligaţiile pe care ţi le asumi si pentru care
răspunzi civil şi penal dacă nu ţi le indeplineşti. Le-am spus că la mine vor găsi uşa deschisă
permanent ca să intrebe sau să se documentezeîin continuare.”

C. Fotografii realizate în timpul activităţilor:

Anexa 1: Lista firmelor
Nr.
crt.

Numele firmei

1.

BRD

2.
3

S.C.SOBIS SOLUTION
SRL
POLISANO

4

ASIROM

5

TOP NET

6

7

AEROTRAVEL
LUFTHANSA CITY
CENTER
SOCIETATEA
CULTURALĂ ROMÂNOGERMANĂ

8

IT PERSPECTIVES

9
10

BIBLIOTECA CNGL
SECRETARIAT CNGL
SC CONSOL SOFTWARE
RO SRL

11
12.

SIEMENS SRL

13.

AXIS-SIBIU

14.

SC BRANDL-RO SRL

15.
16

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
BÎRGHIȘ GRĂDINIȚA CU
P.N APOȘ
SC PROINS AGENT DE
ASIGURARE SRL

17

BANCA TRANSILVANIA

18
19

SC ADI-CON SOFT SRL
SC CONVENABIL SRL
SIEPCOFAR SA
FARMACIA DONA

20
21

SC INTERSTAR

22

SC AIPRESS SRL

23

SC LABORDENT SRL

ADRESA
Str Magheru nr
55
Calea Dumbrăvii
nr 99A
B-dul G-ral Vasile
Milea, Bl.12A
Str. Nicolae Iorga,
nr 48

Persoana de
contact

MOBIL

Număr de
elevi
acceptaţi

Lavinia Stroe

0756 097 742

6

Crețu Eugen

0743 493 892

2

Bîrsan Valentina

0744 365 243

8

Trufelea Adrian

6

Troancă Daniela

0730 639 377

2

Str. Telefoanelor
nr 1

Jold Codruța

0724 567 666

2

Str Mitropoliei nr
16

Stoenescu
Roxana

0741 558 869

3

Str. General
Dragalina, nr 1

Câmpinean
Cristian

0742 059 638

3
2

Str. Gimnasticii nr
9
str. Florian
Rieger, nr.4,
jud. Sibiu
str.N. Iorga nr
70 bl 24 sc A ap
1
Sibiu, Str. Turda
Nr. 4
Apoș Str
Principală nr 137,
jud Sibiu
Str Al. Xenopol nr
17
P-ța Aurel Vlaicu
nr 1 bl G4
Bradu nr 92
Rășinari nr 1009
Bd Mihai Viteazu
nr 30
Sibiu ,Str Gutuilor
nr 35
Sibiu , Str
N.Bălcescu nr 36
Str Calea Poplăcii

Dan Claudia
Elena

0723 026 399

2

Loredana Gata

(+40) 269 206 461

2

Tibuleac Mircea

2

Puşcaşu
Mihaela

0749 288 860

2

Faur Aurica

0769 841 801

1

Fălămaș Anca

0746 033 859

1

Plop Talida

0744 600 245

1

Vlad Ioan

0751 664 036

1
1

Iacob Sabina

0766 725 558

1

Bărac Caius

0744 666 081

1

Damian Elena

0748 381 383

1

Virca Claudiu

0742 152 242

1

nr 33

25

SC
ELECTROCONSTRUCTIA
ELCO SA
SC AUTO GLASS GENIK
SRL

26

S.C. TRIUMPH IMEX SRL

27

ECD-CONTA SRL

28

TOP VEST HOLDING SRL

29

SC L & S COM SRL

30

SC PRONTO SRL

31

SC. REFLEXO VITAL SRL

32

BIG COMPANY

str Ghețăriei nr 1

SC VALENCIA TRADING
SRL
SFERA CON SRL
SC PĂLTINIȘ
S.C. HULTAFORS UMI
SRL
ASOCIAȚIA PENTRU O
LUME NOUĂ

Arpașu de Jos nr
119
str Podragu nr 27
Păltiniș vila nr 1

Săbădașu
Dorinel
Mihăescu
Raluca
Benchea
Gabriela
Bogdan
Gheorghe
Mânzat Mihai
Marton Maria

Bungard DJ 106

Lucia Coțofană

0744 313 758

3

Perișanu Maria

0748 032 241

1

0747 499 610

1

0736 020 540

1

24

33
34
35
36
37
38

SC COMAT MUREȘ SA

39

SC LORIS PROD SRL
SPITALUL CLINIC
JUDETEAN DE URGENTA
SIBIU
I.I CRETU VIOREL
DANIEL
CABINET PARTICULAR
MEDICINA
CABINET AVOCAT
"BANCIU ROXANA"

40
41
42
43
44

SC STELA CONT SRL

45

SC HARTHA
TRQATAMENTE TERMICE

46

AGENŢIA TAROM SIBIU

Calea Surii Mari
nr 35

Dîrlea Silvia

0729 500 686

3

Str Măgheranului
nr 68

Loloiu Nicolae

0740 133 937

1

Luncean Rodica

0745 882 684

2

0756 042 555

1

0747 272 233

2

0751 170 580

2

0733 662 949

1

0757 837 642

2

0745 310521

1

0744 578 363

2

0722 287 307
0744 262 545

2
1

Str Măgheranului
nr 44
Str Xenopol nr 17
ap 2B
Sos Alba iulia nr
110
Str Blănarilor nr
13
Str Semaforului
nr 16
str N. Bălcescu nr
32

str Mitropoliei nr
20
Str Depozitelor
21-23
Racovița nr 142

Grindean
Ramona Liana
Bihorean
Nicoleta Lucia
Kostiuc Simona

Cumpănașu
Nicolae
Luca Simona

Bd Corneliu
Coposu nr 2-4

Graur Alina

0754 060 884

1

Loamneș, nr 151

Crețu Daniel
Viorel

0745 909 246

1

Str Lungă nr 61

Solomon Ioan

0742 015 414

1

Str. Cezar Boliac
nr1
Str Matei Millo nr
22
Str Fundătura
Lânii nr 22 comp
25
Str Nicolaus
Olahus nr 5

Banciu Roxana
Venera

0745 668 632

1

Leva Mariana

0726 316 977

2

Gligor Vasile

0746 933 753

1

Ioan Dragomir

0749 277 955

1

Anexa 2: Lista elevilor participanți la practica în diverse firme
NR
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

NUME ȘI PRENUME ELEV
Achim Andrei
Arnăut Marina
Badiu Ovidiu
Băndian Diana
Barbu Alexandra
Blotor Iulia
Burnete Alexandra
Cânduleț Maria Adina
Cheşcu Andreea
Chifăr Diana

CLASA
11 I
11A
11I
11A
11A
11A
11I
11A
11D

Coman Denis
Crețu Dana Maria

11G
11A
11 I
11 I
11 I
11B
11B
11I
11D
11B
11B
11B
11B
11A
11A
11A
11B
11I
11 I
11A

Crețu Nicolae Cătălin
Crișan Alexandru Darius
Cumpănașu Florin
Dascalu Alina
Demian Cristian
Demian Ileana Andreea
Dicoiu Alina
Dinu Monica
Dordea Daniela
Dragomir Sergiu
Faur Larisa Bogdana
Filip Teodora
Furdui Daniela
Ghebaură Maria
Gligor vasile Anghel
Grigoraş Mihai
Guiță Dan
Herciu -Sava Diana
Horac Cezara
Ilcus Andrada
Ilie Iulia
Kostiuk Sinel
Leva Andreea

11E

11E

11E
11A
11A
11B

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Luca Răzvan
Luncean Rodica
Lupu Denisa
Macavei Liviu
Marcu Georgiana
Marin Dragos
Mașca Miron
Matahală Adriana
Maxim Lidia
Mirică Ioana
Muntean Maria
Mutu Bogdan
Nistor Iulia
Pahomi Bogdan
Pantiş Andreea
Pereanu Alexandra Maria
Perișanu Mihaela Emanuela
Petrașcu Dorin
Pipernea Iulia Elena
Pop Ionuț
Popoviciu Laura
Porumb Ana-Maria
Predica Andreea
Prund Cristina
Puia Maria alexandra
Rațiu Bogdan
Roman Amalia
Roman Anca Cătălina
Roman Elena Anca
Samoilă Magdalena
Sava Angela
Șișianu Mircea
Șoaită Andrei
Solomon Silviu
Sporis Catalin
Stoia Alexandra
Stoinea Gabriel

11 I
11A
11E
11B
11D
11I
11E
11D
11A
11I
11B
11B
11B
11I
11D
11B
11D
11B
11 I
11I
11A
11E
11B
11A
11B
11B
11B
11E
11A
11A
11D
11A
11I
11I
11E
11A
11G

73
74
75
76
77
78

Stoinea Gabriel
Strejuţ Andreea Roxana
Şufană Anca
Șufană Maria
Tănase Andreea
Ungureanu Constantin

11G
11B
11I
11B
11D
11A

79
80
81
82

Cosmin
Văidian Iulia
Vasile Răzvan
Vlad Ioana Alexandra
Voicu Maria

11E
11G
11A
11A

