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Raport de activitate al Ariei curriculare “Tehnologii” 

pentru anul şcolar 2017-2018 

  

În anul şcolar 2017 2018, activitatea colectivului de cadre didactice din  Aria curriculară 

“Tehnologii” s-a desfăşurat cu respectarea legislaţiei în vigoare, fiecare membru aducându-şi 

contribuţia la creşterea nivelului de pregătire profesională a elevilor, la dobândirea de către aceştia 

de cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi necesare în formarea lor.  

 

1. Proiectarea activităţii 

Toti membrii A.C. Tehnologii au respectat normele de elaborare a documentelor de 

proiectare şi programa şcolară, adaptând-o la particularităţile clasei. 

Astfel, aceştia au efectuat următoarele activităţi: 

- au elaborat planificările anuale şi semestriale, unităţile de învăţare, în acord cu 

metodologia recomandată şi cu actualizarea ei;  

- au utilizat eficient documentele curriculare (programe, planificări, manuale, ghiduri, 

suporturi de curs, soft-uri etc.) ţinând cont de principiile didacticii moderne;  

- au inclus în proiectarea curriculară strategii didactice axate pe formarea competenţelor 

vizate de program; 

- au inclus în proiectarea curriculară a conţinuturilor care să îmbine aspectele teoretice cu 

cele practice / să promovez interdisciplinaritatea. 

- au elaborat CDL-uri, dupa cum urmează: 

- prof. Petruţiu Sanda, CDL pt. pregătirea practică comasată la clasa a IX a 

profesională - “Aplicaţii practice de bază în electromecanică” 

  - prof. Sabou Dorin CDL) pentru pregătirea practică comasata la clasa a X a 

profesională electromecanică, - “Intreţinerea şi repararea aparatelor electrocasnice”. 

-  au elaborat documente pentru elevul cu CES Kautz Daniel (IX C) după cum urmează: 

 -  prof. Ogrean Delia:  Curriculum diferențiat, Plan de servicii individualizat, Raport 

de monitorizare 

- prof. Petruţiu Sanda la Curriculum diferenţiat la Modulul 3 - Circuite electrice și 

Modulul V – CDL – “Aplicaţii practice de bază în electromecanică” 

Au fost proiectate activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, cu nevoile şi 

interesele educabililor, cu planul managerial al unităţii. (1.4.): 

- implementarea programului „Succesul profesional” – educație pentru orientare 

profesională și la elevii claselor 10A, 11 A, 12H, în parteneriat cu Junior Achievement Romania 

(prof. Sarkozi Andreea); 

- participare ca profesor coordonator al evenimentului internațional Hour of Code (Ora de 

Programare) organizat de ADFABER în perioada 04.12.2017 – 10.12.2017 în cadrul mișcării 

globale care sărbătorea Computer Science Education Week (prof. Sarkozi Andreea); 

- participarea în Comisia de organizare a Concursului Județean "Școala noastră se prezintă - 

educația face diferența" (elevii școlii au obținut locul I), desfășurat în cadrul Târgului Ofertelor 

Educaționale "CAREER PLANNER" (prof. Ogrean Delia) 
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- elaborarea proiectului educaţional „Politehnica Timişoara – un pas spre viitorul tău” 

ediția IX (prof. Petrutiu Sanda); 

- a fost organizata excursia de documentare ”Arii naturale protejate din județul 

Maramureș” având ca obiective Coloanele de la Limpedea și Rezervația fosiliferă Chiuzbaia 

(prof. Petruţiu Sanda); 

2. Realizarea activităţilor didactice 

 

 Au fost utilizate strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice, după cum urmează: 

- In cadrul activităţii didactice, având în vedere specificul claselor tehnice, al celor de 

profesională, s-a pus un accent mare pe realizarea practică a unor montaje, instalaţii, dispozitive, în 

cadrul orelor de practică (prof. Sabou Dorin, Săsăran Vasile, prof. de instruire practică Coste 

Traian şi Zegreanu Octavian).  

- Cu clasele de profesională XI E si X D, au fost realizate în cadrul orelor de pregătire practică 

multe activităţi de depanare aparate de uz casnic, în vederea pregătirii examenului de obţinere a 

competentelor (prof. Sabou Dorin, Săsăran Vasile, prof. de instruire practică Coste Traian şi 

Zegreanu Octavian). 

- Prof. Kiss Maria Magdalena a organizat si/sau a participat la următoarele activităţi: 

In cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun”:  

- Activitatea “Arii naturale protejate ”, în 02.10.2017, elevii claselor a X-a D și a XI-a E au 

fost în drumeție pe ruta: gara Baia Mare – Firiza – Valea Limpedea – Groapele Chiuzbăii; 

- Activitatea ”Contracepție, boli cu transmitere sexuală, prevenție”, în 03.10.2017, la 

Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș, elevii claselor a XI-a E și a XI-a C au participat 

la ora d-nei As. med. pr. Barcsy Andrada care a prezentat informații despre contracepție, ITS, 

generalități; 

- Activitatea ”Droguri, tutun, alcool”, în 03.10.2017, sala CDI; 

- Activitatea ”Exmatriculăm violența”, în 04.10.2017, sala 32, elevii clasei a XI-a E au 

dezbătut pe marginea materialului stop violenței verbale și fizice; 

- Activitatea ”Consiliere și orientare în carieră/Planificarea carierei ”, în 04.10.2017, sala 

CDI; 

- Activitatea ”Octav”, în 05.10.2017, cinematograful Dacia, elevii Colegiului Tehnic ”Aurel 

Vlaicu” au vizionat filmul românesc Octav. 

- Activitatea ”Sărbătoarea castanelor”, în 06.10.2017, elevii clasei a XI-a E au participat la 

vizitarea standurilor din cadrul Sărbătorii Castanelor din Baia Mare; 

S-a implicat în activitățile inițiate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Maramureș: 

- Activitatea județeană ”Erou în școala ta fără violență” derulat pe parcursul anului școlar 

2017 – 2018 conform fișei de monitorizare a proiectului UPJ 1283/22.05.2018; 

- Activitatea județeană ”Absenteismul – de la cauză la efect” derulat pe parcursul anului 

școlar 2017 – 2018 conform fișei de monitorizare a proiectului UPJ 1356/06.06.2018; 

- Activitatea județeană ”Atenție trec la facultate” derulat pe parcursul anului școlar 2017 – 

2018 conform fișei de monitorizare a proiectului UPJ 1283/22.05.2018; 
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- Activitatea județeană ”Fumatul un pericol pentru sănătatea noastră” derulat pe parcursul 

anului școlar 2017 – 2018 conform fișei de monitorizare a proiectului UPJ 1355/06.06.2018; 

– a încheiat următoarele parteneriate și colaborări cu instituții publice și private pentru 

desfășurarea  activităților extracurriculare și de voluntariat 

- Acord de parteneriat educațional, 18.10.2017, cu Colegiul Tehnic Transilvania, în vederea 

organizării și derulării Concursului Județean ”Învăț, știu și aplic bunele maniere”, ed. a IV-a; 

- Acord de parteneriat, 04.05.2018, cu Colegiul Tehnic ”George Barițiu”, în vederea 

organizării și derulării Concursului Național ”Perspective moderne în învățământul tehnologic – 

Interferențe educaționale”, ediția a IX-a; 

- Contract de parteneriat, 09.05.2018, cu Ziarul Esențial în Educație/Editura Esențial Media, 

Editura D'Art, Esențial Proiect Educațional, Grădinița de Naționalitate Română din Micherechi, 

Ungaria, Gimnaziul ”Sergiu Rădăuțan” Iezărenii Vechi, Republica Moldova, în vederea realizării în 

comun a Proiectului Educațional Internațional/Simpozion ”Educație fără frontiere” și a Activității 

aplicative ”Zâmbet de copil !”. 

- Prof. Ogrean Delia, a organizat si/sau participat la următoarele activităţi: 

 - Concurs organizat cu elevii clasei a IX-a C, cu tema "Politețea și bunele maniere", în scopul 

educării tinerilor pentru un comportament civilizat 

                 

 - Activități cu tema "Violența" și "Trafic de persoane", desfășurate în CDI, cu sprijinul 

consilierului școlar Liana Covaciu (clasele IXB și IXC), cu ocazia Zilei Europene de luptă 

împotriva traficului de persoane, în cadrul proiectelor județene "Erou în școala ta fără violență", 

"Fumatul, un pericol pentru sănătatea noastră" și "Absenteismul, de la cauză la efect", inițiat de 

către CJRAE  
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 - Vizită la "Cabinetul de planificare familială și contracepție", cu elevii claselor IXC și  XA 

 - Participarea, cu elevii clasei a IX-a C, la Iarna Bobocilor, (concurs de măsurări, șceneta 

"Pedagog la Școala Vlaicu", Balul bobocilor) 
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- Prof. Petruţiu Sanda, a organizat şi/sau participat la următoarele activităţi: 

- coordonator Proiect educaţional „Politehnica Timişoara – un pas spre viitorul tău”  

- coordonator activitate ” Arii naturale protejate din județul Maramureș” 

- coordonator elevi la  Concursul judeţean  „Noutăţi în tehnologie”, martie 2018 

- participare la Concursul de Fotografie „Programul Erasmus, de 30 de ani schimbă vieţi” 

organizat de Fundaţia CDIMM prin Centrul Europe Direct Maramureş, mai-oct 2017 

- participare la Trainingul de orientare în carieră din cadrul proiectul Erasmus+ UNINANO 

desfășurat în cadrul Universității Tehnice Cluj Napoca 

- promovare a educaţiei pentru voluntariat – participare la acțiunea desfășurată la  

Centrul de zi pentru copii şi tineri cu nevoi speciale „Luchian”, decembrie 2017 (prof. Petruţiu 

Sanda); 
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- Prof. Sabou Dorin, a organizat si/sau participat la următoarele activităţi: 

- a achiziţionat, din fonduri proprii materiale didactice (plăcuţe electronice cu 

microcontrollere, acumulatori, kit-uri diverse, (printre care şi al unui mic vehicul 

electric-robot), acumulatori, baterii, încărcătoar); 

- în cadrul activităţii didactice, având în vedere specificul claselor tehnice, al celor de 

profesională, am realizat practic, împreună cu elevii, montaje, instalaţii, dispozitive, în 

cadrul orelor de practică; 

- am realizat, programat şi pus în functiune, împreună cu elevii clasei XI E,  un robot 

autonom care poate să ocolească obstacolele; menţionez că elevii au fost foarte implicaţi 

în aceste activităţi, ceea ce mă face să cred că astfel de abordari ale demersului didactic 

la clasele tehnice pot să genereze emulaţie şi interes din partea elevilor, însoţite de un 

progres evident în ceea ce priveşte obţinerea de către aceştia a noi cunoştinte, aptitudini, 

îndemânări; 

- cu clasele de profesională XI E şi X D, au fost realizate în cadrul orelor de pregătire 

practică multe activităţi de depanare aparate de uz casnic, în vederea pregătirii 

examenului de obţinere a competenţelor. 

- a realizat parteneriate cu CT Iuliu Maniu Şimleu Silvaniei, cu Colegiul Tehnic „George 

Bariţiu” din Baia Mare, cu Şcoala Gimnaziala Bârsău de Sus. 

- Prof. Sarkozi Andreea, a organizat şi/sau participat la următoarele activităţi: 

-  a realizat site-ul http://sites.google.com/site/andreeasarkozi pe care l-a folosit la predarea 

la clasă a materiei. Dovadă : existenţa site-ului şi a materialelor postate pe el; 

 

3. Evaluarea rezultatelor învăţării 

 

Membrii A.C. Tehnologii au acordat o atenţie deosebită evaluarii rezultatelor învăţării, după 

cum urmează: 

- au elaborat propuneri de teme şi fişe de descriere a temelor pentru proba practică în 

vederea certificării calificării profesionale  de nivel 3 “Electromecanic utilaje şi instalaţii 

comerciale, electrocasnice şi din industria alimentară” (prof.  Sabou Dorin şi Petruţiu Sanda) :  

- a fost întocmită evidenţa examenelor de diferenţă pentru clasele de seral (prof Kiss Maria, 

Petruţiu Sanda) 

- au îndrumat şi examinat elevii pentru obţinerea certificării calificărilor de nivel 3 si 4; 

- au participat la olimpiade, în toate calităţile, de profesori pregătitori, propunători de 

subiecte, corectori, asistenţi, însoţitori; 

- participarea, ca membru, în organizarea și desfășurarea Examenului Național de 

Bacalaureat, la Liceul Teoretic "Petru Rareș", din Târgu Lăpuș (Ogrean Delia). 

 

4. Managementul clasei de elevi 

 

Toti membrii A.C. “Tehnologii”, atât cei care au fost diriginţi cât şi ceilalţi au gestionat în 

mod corespunzător activitatea claselor de elevi la care au activat. 

Menţionam câteva activităţi mai importante : 

http://sites.google.com/site/andreeasarkozi
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-  prof. Kiss Maria: 

 - a colaborat cu persoane din cadrul organismelor de asistenţă social şi de protecţie a 

copilului în legătură cu unele situaţii care au apărut în cazul elevilor din clasa XI E (exemplu: elevul 

Costin Paul Ilie); 

- a consiliat permanent elevii şi prin colaborarea la organizarea activităţii “Consiliere şi 

educare în carieră/Planificarea carierei”, ”Contracepție, boli cu transmitere sexuală, prevenție”, 

”Droguri, tutun, alcool”; 
 

- prof. Ogrean Delia: 

- Concurs organizat cu elevii clasei a IX-a C, cu tema "Politețea și bunele maniere", în 

scopul educării tinerilor pentru un comportament civilizat 

- activități cu tema "Violența" și "Trafic de persoane", desfășurate în CDI, cu sprijinul 

consilierului școlar Liana Covaciu (clasele IXB și IXC), cu ocazia Zilei Europene de luptă 

împotriva traficului de persoane, în cadrul proiectelor județene "Erou în școala ta fără violență", 

"Fumatul, un pericol pentru sănătatea noastră" și "Absenteismul, de la cauză la efect", inițiat de 

către CJRAE  

- vizită la "Cabinetul de planificare familială și contracepție", cu elevii claselor IXC și  XA 

- participarea, cu elevii clasei a IX-a C, la Iarna Bobocilor, (concurs de măsurări, șceneta 

"Pedagog la Școala Vlaicu", Balul bobocilor) 

- prof. Sarkozi Andreea: 

- a elaborat materialul Norme de protecție a muncii, securitate și ergonomie. Reguli de 

conduită privind desfășurarea activităților educative și de instruire în laboratorul de informatică. 

La începutul anului şcolar am prezentat elevilor aceste norme pe care ei trebuie să le respecte în 

cadrul laboratoarelor de informatică. Am creat un climat favorabil pentru desfăşurarea în condiţii 

bune a orelor de curs. 

 

5. Managementul carierei si a dezvoltarii profesionale 

 

Toti membrii A.C. “Tehnologii” au participat la toate consfătuirile, cercurile pedagogice 

care au fost organizate.  

Au fost redactate si publicate articole, dupa cum urmează: 

- Prof. Kiss Maria: 

- În cadrul Concursului Naţional “Perspective moderne în învăţământul tehnologic” – 

Interferenţe educaţionale – ediţia a IX-a 4-5 Mai 2018, secţiunea C1 “Interferenţe educaţionale”, 

organizat de către Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare (CCNS poz. 51), articolul ”Lumea 

anului 2222”; 

- În cadrul Proiectului Educațional Internațional ”Educație fără frontiere!”, organizat de 

către Ziarul Esențial în Educație/Editura Esențial Media, Editura D'Art, Esențial Proiect 

Educațional, Grădinița de Naționalitate Română din Micherechi, Ungaria, Gimnaziul ”Sergiu 

Rădăuțan” Iezărenii Vechi, Republica Moldova cu articolul ”Sistemul educațional din Australia”; 

 

- prof. Sabou Dorin:  

- in cadrul Simpozionului Judeţean “Perspective educaţionale”, Ediţia II, 9 mai 2018, 

sectiunea B “Programe si proiecte educationale”, organizat de ISJ Maramureş, cu publicare în 

Revista “Preuniversitaria”, articolul: 
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“Realizarea şi programarea roboţilor în scop educaţional” 

- în cadrul Concursului Naţional “Perspective moderne în învăţământul tehnologic” – 

Interferenţe educaţionale – ediţia a IX-a 4-5 Mai 2018, secţiunea C “Interferenţe educaţionale”, 

organizat de către Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare (CCNS poz. 51) cu articolele: 

“Comparaţie între acumulatorii Litiu-Ion şi cei Litiu-Polimer”; 

“Etapele devenirii unui bun specialist în tehnologia avansată”; 

 

6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

 

Au fost desfăşurate acţiuni de promovare a imaginii şcolii, prin prezenţa la expoziţii şi la 

Târgul Ofertelor Educaţionale. De asemenea, membrii AC Tehnologii au desfăşurat o activitate de 

propagandă în diverse şcoli generale în vederea atragerii de elevi. Menţionăm şi activitatea 

deosebită pe care domnul profesor Săsăran Vasile a desfăşurat-o în diverse locaţii din oraş, cu 

rezultate bune în atragerea de elevi în şcoala noastră. 

Prof. Kiss Maria: 

- acord de parteneriat educațional, 18.10.2017, cu Colegiul Tehnic Transilvania, în vederea 

organizării și derulării Concursului Județean ”Învăț, știu și aplic bunele maniere”, ed. a IV-a; 

- acord de parteneriat, 04.05.2018, cu Colegiul Tehnic ”George Barițiu”, în vederea 

organizării și derulării Concursului Național ”Perspective modern în învățământul tehnologic – 

Interferențe educaționale”, ed, a IX-a; 

- contract de parteneriat, 09.05.2018, cu Ziarul Esențial în Educație/Editura Esențial Media, 

Editura D'Art, Esențial Proiect Educațional, Grădinița de Naționalitate Română din Micherechi, 

Ungaria, Gimnaziul ”Sergiu Rădăuțan” Iezărenii Vechi, Republica Moldova, în vederea realizării în 

comun a Proiectului Educațional Internațional/Simpozion ”Educație fără frontiere” și a Activității 

aplicative ”Zâmbet de copil !”; 

Prof. Petrutiu Sanda: 

- participare la Concursul de aptitudini în domeniul mecanic şi mecatronic MecArt 2018 

Prof. Sarkozi Andreea: 

- a participat în data de 20 octombrie 2017 la conferința „Cum s-a făurit România…”, a 

academicianului Ioan-Aurel Pop, rector al Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. Eveniment 

organizat în parteneriat de Facultatea de Litere a Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, Şcoala 

Doctorală de Ştiinţe Umaniste, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, Asociaţia culturală 

Aesthesis. 

- prof. Horvat Lucian: 

- a participat la activitati in cadrul celor trei proiecte Eco-Team (Arta si creativitate în 

reciclarea deşeurilor, Protejarea Terrei în context durabil, Atelier de creaţie privind reciclarea 

artistică a deşeurilor) 

 

6.1.a. Atragerea de parteneriate educaţionale: 

prof. Sabou Dorin :  

- Parteneriat cu CT “George Bariţiu” pentru participarea elevilor noştri la  Concursul 

Naţional „Perspective moderne în învăţământul tehnologic – Interferenţe educaţionale” 

prof. Petruţiu Sanda: 
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- Parteneriate cu Direcţia Silvică Maramureş, Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş, 

Serviciul Public Ambient Urban, Garda Ecologică Baia Mareş 

prof. Petruţiu Sanda, Horvat Lucian, Ogrean Delia, Kiss Maria, Sabou Dorin: 

- Parteneriat cu Asociatia “Drumeţii montane” 

 

6.1.b. Redactarea/conceperea de proiecte/parteneriate educaţionale: 

• Coordonator Proiect educaţional „Politehnica Timişoara – un pas spre viitorul tău” 

(Petruţiu Sanda) 

  

 6.2. Promovarea ofertei educaţionale: 

 Toţi membrii catedrei au fost implicaţi în acţiuni de promovare a ofertei educaţionale a 

unităţii, prin vizite de informare la şcoli generale şi prin participarea la Târgul ofertelor 

educationale: 

Parteneriate în vederea popularizării planului de şcolarizare al CT “Aurel Vlaicu”: 

- cu Sc. Gen. Bârsău de Sus, (prof. Sabou Dorin) 

- cu Sc. Gen. Copalnic Mănăştur (prof. Macavei Rodica) 

- cu Școala Gimnazială "Dr. Victor Babeș" (prof. Ogrean Delia) 

- cu şcolile generale Satulung, Mireşu Mare, “Nicolae Iorga”- Baia Mare (prof. Petruţiu 

Sanda) 

- Pregătirea clipului de publicitate de la Târgul ofertelor educaţionale (prof. Horvat Lucian) 

- Pregătirea unor panoplii cu diverse montaje, realizate cu elevii claselor XIE si XD, de către 

prof. Sabou Dorin şi prof. Săsăran Vasile. 

 - Organizarea şi prezentarea standului unităţii noastre din cadrul Târgului de oferte 

educaţionale de la Centrul de Marketing (prof. Sabou Dorin, împreuna cu elevi din clasa XIE). 
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In imaginea de mai sus, participarea la Targului de oferte educaţionale de la Centrul de Marketing 

(insp. Prof. Pop Livia, prof. Sabou Dorin, împreună cu elevi din clasa XIE). 

 

- participări la concursuri pe teme tehnice: 

-  concursul pe teme tehnice Electrosofting organizat de UT Cluj, CUNBM, noiembrie 2017 

şi aprilie 2018 (prof. Sabou Dorin, prof. Petruţiu Sanda) 

 - Interferenţe educaţionale la CT „George Bariţiu” Baia Mare (prof. Sabou Dorin, prof. 

Petruţiu Sanda, prof. Săsăran Vasile)  

- participare la Târgul de Oferte Educaţionale – toţi membrii catedrei 

- participări la expoziţii – Expoziţia organizată de ISJ MM cu ocazia Târgului de Oferte 

Educaţionale 2018 (prof. Sabou Dorin),   

- proiectul Erasmus - UNINANO împreună cu UT Cluj, CUNBM 

- Concursul Naţional „Perspective moderne în învăţământul tehnologic – Interferenţe 

educaţionale”-  Secţiunea „Start în afaceri! Topul tinerilor antreprenori”, mai 2018, Premiul II 

(prof. Petruţiu Sanda); 
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- participare la Concursul județean „Noutăţi în tehnologie”, Ediţia a I-a, martie 2018 

desfășurată la Şcoala Gimnazială cu clasele I – VIII , N Iorga, Baia Mare – Mențiune (prof. Petrutiu 

Sanda); 

 

 6.3.a. Participarea la Olimpiade 

 In acest an şcolar, participarea elevilor de la CT Aurel Vlaicu BM la Olimpiada de 

Tehnologii a fost una de succes, dovadă a bunei pregătiri de care au avut parte din partea 

profesorilor. 

 Tabelul următor cuprinde elevii participanţi la faza judeţeană, rezultatele obtinute şi 

profesorii care i-au îndrumat: 

 

Participarea si rezultatele obtinute la  

OLIMPIADA LA  DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ  „Tehnologii” 

 etapa judeţeană, 2018 

 

PREMIUL 

OBȚINUT 
NUME ȘI PRENUME 

ELEV 
CLASA 

PROFESORI 

COORDONATORI 

Premiul I Groșan Bianca 

XI 
Horvat Lucian 

Ogrean Delia 

Kiss Maria Magdalena 

Macavei Rodica 

Premiul II Ilioiu Geanina 

Premiul III Ilieș Anamaria 

Premiul I Balan Denis 
XII 

Premiul III Podină Darius 

 

 

▪ La etapa Națională a Olimpiadei la disciplinele din aria curriculara 

„Tehnologii”, domeniul MECANICĂ, din 02.04. – 06.04.2018, au participat doi elevi: 

- Groșan Bianca, clasa a XI-a A – diplomă de participare; 

- Balan Denis, clasa a XII-a A – diplomă de participare. 

 

În cadrul Concursului MecArt ”Politehnica Timișoara: un pas spre viitorul tău!”, 

concurs de aptitudini în domeniul mecanic și mecatronic – ediția a IX-a, 20.04. – 22.04.2018, 

organizat de Universitatea Politehnică Timișoara, scoala noastra a participat cu opt elevi care au 

obținut următoarele rezultate: 

 

- Balan Denis, clasa aXII-a A, premiul I – proba ”Design și grafică 3D” 

- Podină Darius, clasa aXII-a A, premiul II – proba ”Design și grafică 3D” 

- Vucea Erwin, clasa aXII-a A, premiul III – proba ”Design și grafică 3D” 

- Domnița Alexandra, clasa aXII-a A, premiul I – proba ”Creativitate” 

- Rus Nicoleta, clasa aXII-a A, premiul I – proba ”Creativitate” 
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Elevii de mai sus au fost însoţiţi la Timişoara de către prof. Kiss Maria. 

 

În cadrul Concursului Naţional “Perspective moderne în învăţământul tehnologic” – 

Interferenţe educaţionale – ediţia a IX-a, 04.05 – 05.05.2018, secţiunea “Start în afaceri! Topul 

tinerilor antreprenori”, organizat de către Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare (CCNS poz. 

51) cu echipa format cu elevii Balan Denis, Perșe Sergiu și Podină Darius obținând Mențiune; 

 

31.07.2018    Întocmit de către responsabilul Ariei curriculare “Tehnologii”, 

prof. Sabou Dorin  


