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Soós Tibor Zsolt, antrenor la LPS și CSM Târgu-Mureș pentru echipele  
de baschet juvenil și-a petrecut mai bine o treime din viață (a împlinit 35 
de ani în 17 aprilie) - dacă o luăm pur matematic și simplist - în antrenorat. 
Într-un interviu pe care ni l-a acordat, acesta a sintetizat anul competițional 
2018-2019 și ne-a vorbit despre activitatea propriu-zisă de antrenorat 
și de sportiv. „Pot să vă spun că a fost un an destul de aglomerat 
și greu pentru noi și țin să mulțumesc în mod deosebit conducerii 
Liceului cu Program Sportiv Târgu-Mureș pentru sprijinul acordat. În 
acest an competițional am fost angrenați în campionatul național cu 
două echipe, U14 (copii născuți în anul 2005 sau mai mici) și U13 
(copii născuți în anul 2006 sau mai mici)”, a declarat Soós Tibor Zsolt.

Secretele sportivilor  
de performanţă

Cei mai buni olimpici la Geografie 

Cei mai buni participanţi la cea de-a 39-a ediţie a Olimpiadei Naţionale de Geo-
grafie, competiţie care s-a desfășurat în municipiul Târgu-Mureș în perioada 29 
aprilie - 4 mai, au fost premiaţi sâmbătă, 4 mai, cu ocazia unei ceremonii găzduită 
de Sala Mare a Palatului Culturii.
Evenimentul, la startul căruia s-au aliniat 356 de elevi, a fost organizat 
de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureș, în parteneriat cu Societatea de 
Geografie din România, Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureș, 
Consiliul Judeţean Mureș, Primăria municipiului Târgu-Mureș, Primăria 
municipiului Reghin, Primăria municipiului Sighișoara, Primăria orașului 
Luduș, cu sprijinul revistei „Terra Magazin”, Asociaţiei „Educaţie pentru 
Europa”, BCR, SC Hora SA Reghin, SC Mirdatod Prod SRL Ibănești, SC 
Oprea Avicom SRL și RUV Tour.

Consiliul Național al Elevilor, structura națională de reprezentare a drepturilor și nevoilor 
elevilor din România, găzduiește cea de-a doua ediție a proiectului „Gala elevului 
reprezentant”, eveniment care va avea loc pe data de 31 mai. Tema de anul acesta 
este una simbolică pentru bunul demers al actului educațional: „From ESC to CTRL in 
education”. Din dorința de a recunoaște inițiativele de impact ale activiștilor educaționali, 
Consiliul Național al Elevilor își propune să premieze contribuția acestora la îmbunătățirea 
sistemului de învățământ.

Încep înscrierile pentru Gala Elevului Reprezentat!
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Cei mai buni olimpici la Geografie din România, 

Cei mai buni participanţi la cea de-a 39-a ediţie 
a Olimpiadei Naţionale de Geografie, competiţie 
care s-a desfăşurat în municipiul Târgu-Mureş în 
perioada 29 aprilie - 4 mai, au fost premiaţi sâm-
bătă, 4 mai, cu ocazia unei ceremonii găzduită de 
Sala Mare a Palatului Culturii.

356 de elevi, la start

Evenimentul, la startul căruia s-au aliniat 356 de elevi, a fost 
organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureș, în parte-
neriat cu Societatea de Geografie din România, Universitatea 
„Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureș, Consiliul Judeţean Mureș, 
Primăria municipiului Târgu-Mureș, Primăria municipiului Re-
ghin, Primăria municipiului Sighișoara, Primăria orașului Luduș, 
cu sprijinul revistei „Terra Magazin”, Asociaţiei „Educaţie pen-
tru Europa”, BCR, SC Hora SA Reghin, SC Mirdatod Prod SRL 
Ibănești, SC Oprea Avicom SRL și RUV Tour.
„Porniţi încrezători înspre un mâine care trebuie să vă apar-
ţină. Aceasta este atitudinea învingătorilor. Cu toţii sunteţi în-
vingători, pentru că v-aţi antrenat în cea mai înaltă competiţie, 
pentru că aţi dovedit și v-aţi dovedit că puteţi fi cei mai buni. 
Aceasta este adevărata reușită”, a afirmat, în deschiderea eve-
nimentului, prof. dr. Maria Kozak, inspector școlar pentru Limba 
și literatura română și Limba latină, din cadrul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Mureș.

Raiul pe Pământ, 
vizibil în ochii copiilor

Președintele Comisiei judeţene de organizare a olimpiadei, prof. 
Ioan Macarie, inspector școlar general al judeţului Mureș, i-a 
felicitat pe elevi pentru „hărnicia și cuminţenia” de care au dat 
dovadă în decursul competiţiei de la Târgu-Mureș.„Dacă vreţi să 
vedeţi Raiul pe Pământ, vă rog să vă uitaţi în ochii copiilor”, a spus 
prof. Ioan Macarie, adresându-se profesorilor și părinţilor.

Manualele, „învinse” de olimpici

Președintele Comisiei centrale de organizare a olimpiadei, conf. 
univ. dr. Marian Ene, i-a felicitat pe organizatori pentru efortul 
depus, pe profesorii însoţitori, dar și pe concurenţi pentru punc-
tajele obţinute, marea majoritate dintre acestea fiind de peste 
80 de puncte din 100 posibile.
„Ne-aţi dovedit zilele acestea foarte multe lucruri, ne-aţi do-
vedit că uneori învingeţi manualele, este un lucru extraordinar. 
Poate, cine știe, cineva pe acolo sus se va gândi ca cel puţin 
ediţiile on-line să fie revizuite cam la doi ani de zile. Nu pentru 
că informaţiile erau greșite, ci erau depășite”, a arătat conf. 
univ. dr. Marian Ene.

Geografia, o disciplină a viitorului

Pe lista celor care au transmis mesaje s-au mai aflat prof. dr. 
Octavian Mândruţ - de la Editura Corint și conf. univ. dr. Marius 
Neacșu - de la Academia de Studii Economice din București, 
totodată redactor șef al publicaţiei „Terra Magazin”.
„Geografia luminează oamenii și îi creează copilului imaginea si-
multaneităţii existenţei tuturor lucrurilor de pe suprafaţa Pămân-
tului și un grad aprofundat de înţelegere a acestora”, a menţionat 
prof. dr. Octavian Mândruţ, care a adăugat că „Geografia va fi o 
disciplină a viitorului, prin ceea ce teoretic ar putea să facă.”
„Cei care astăzi se gândesc să scoată Geografia din învăţă-
mânt, de la Bacalaureat, probabil n-ar fi avut un Guvern din 
care să facă parte. Faptul că sunteţi aici înseamnă că încă mai 
rezistaţi și pentru asta eu vă mulţumesc”, a spus conf. univ. dr. 
Marius Neacșu.

Profesorii de Geografie, uniţi

În alocuţiunea sa, prof. Florin Pop, inspector școlar pentru 
Geografie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureș, a 
mărturisit că organizarea olimpiadei de către judeţul Mureș „a 
fost o mare onoare” pentru toţi profesorii de Geografie „care 

au demonstrat în decursul unei săptămâni că fac parte dintr-o 
echipă minunată.”
„Felicit comisia de organizare, a fost alături de noi, și mulţu-
mesc tare mult colegilor mei din comisia centrală că au avut 
putere de muncă, răbdare multă și ne-am înţeles minunat, și 
pe voi, dragi elevi, vă felicit pentru tot ce aţi făcut”, a transmis 
prof. Florin Pop.

Cea mai frumoasă disciplină

Prof. dr. Steluţa Dan, inspector general în cadrul Ministerului 
Educaţiei Naţionale, a mulţumit gazdelor din judeţul Mureș pen-
tru organizarea impecabilă, de excelenţă, a olimpiadei, și i-a 
felicitat pe participanţi pentru rezultatele obţinute.
„Aţi fost o poveste frumoasă, o poveste extraordinară, o poves-
te adevărată, în care, dacă mai era nevoie, am făcut încă o dată 
o pledoarie pentru Geografie. Am demonstrat încă o dată, dacă 
mai era nevoie, că Geografia este, așa cum spuneam la deschi-
dere, cea mai frumoasă disciplină, disciplina care ne deschide 
mintea, inima și sufletul către tot ceea ce ne înconjoară”, a sub-
liniat prof. dr. Steluţa Dan, care a avut și funcţia de președinte 
executiv al Comisiei centrale de organizare a olimpiadei.

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, 
partener de nădejde

La ceremonie a participat și conf. univ. dr. Ramona Raţiu, decanul 
Facultăţii de Geografie din cadrul Universităţii „Dimitrie Cante-
mir” Târgu-Mureș, care a găzduit probele scrise ale olimpiadei.
„Aș dori să vă mulţumesc pentru că ne-aţi angrenat în acest 
mecanism foarte complex care înseamnă Olimpiada Naţională 
de Geografie. În spatele acestui eveniment stă o mică armată 
și sunt onorată pentru că reprezint Universitatea „Dimitrie Can-
temir”, partener în organizarea acestui eveniment”, a precizat 
conf. univ. dr. Ramona Raţiu.

Text și foto: Alex TOTH

Echipa judeţului Vaslui

Olimpicii internaţionali

Conducerea ISJ Mureş

Premierea a avut loc sâmbătă, 4 mai
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concurs memorabil la Târgu-Mureş!

Cei mai buni dintre cei buni:

Câştigători, clasa a VIII-a:
Locul 1: Ema-Iosefina Chiriloi (Şcoala Gimnazială Nr. 5 Piatra 
Neamţ), Angelina Moroșan (Colegiul Naţional „Dimitrie Cante-
mir” București);
Locul 2: Rareș Monceanu (Şcoala Gimnazială „Constantin 
Brâncuși” București), Mara-Elena Cotaie (Colegiul Naţional 
„Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad), Svenja Alexia Papirowski 
(Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” București), Andrei Pintilii 
(Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad;
Locul 3: Robert Creţu (Şcoala Gimnazială Nr. 3 Codlea);
Menţiuni: Andrei Fedorenciuc (Colegiul Naţional „Costache Ne-
grizzi” Iași), Mihai Alexandru Bratu (Şcoala Gimnazială „Con-
stantin Săvoiu” Târgu Jiu), Vlad Andrei Iagăr (Şcoala Gimnazială 
Nr. 3 Slobozia), Alissia Pilatec (Şcoala Gimnazială Nr. 2 Timișoa-
ra), Ducu-Raul Ştefănescu (Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lu-
peni), David Ştefan Preda (Colegiu Naţional „Unirea” Focșani), 
Daniel-Luca Şandor (Şcoala Gimnazială Călăţele - Cluj), Radu 
Andrei Brădăţeanu (Colegiul Naţional „Mircea Eliade” Bucu-
rești), Andreea Aramă (Colegiul Naţional Iași), Andra Mihaela 
Stanciu (Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ploiești), Rareș 
Georgian Mihalcea (Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Brăila).

Câştigători, clasa a IX-a:
Locul 1: Ciprian Sicoe (Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Alba 
Iulia);
Locul 2: Armin Ioan Gafencu (Colegiul Naţional „Gheorghe Şin-
cai” București);
Locul 3: Ionuţ Georgiu (Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” 
Hunedoara);
Menţiuni: Irina Maria Carp (Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” 
București), Daria Balahura (Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel 
Mare” Câmpulung Moldovenesc), Andra Munteanu (Colegiul 
Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci” Brăila), Mara-Teodo-
ra Matei (Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” Târgoviște), 
Robert Babalean (Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava), 
Ştefan Mihai Florea (Colegiul Naţional „Ion Minulescu” Slatina), 
Andreea Ioana Grămadă (Colegiul Naţional „Petru Rareș” Pia-
tra Neamţ), Vlad Pastor (Colegiul Teoretic „Avram Iancu” Cluj 
Napoca), Maria Iordache (Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” 
Brăila), Hugo Toth (Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad), 
Horia Andrei Holobâcă (Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj 
Napoca), Alexandru Ghiarasim (Colegiul Naţional „Ştefan cel 
Mare” Suceava).

Câştigători, clasa a X-a:
Locul 1: Daria Maria Ştefănescu (Colegiul Naţional „Ioan Sla-
vici” Satu Mare);
Locul 2: Ioana Delia Dumitrescu (Colegiul Naţional „Ion Minu-
lescu” Slatina);
Locul 3: Mara-Diana Velea (Colegiul Naţional „Vasile Alecsan-
dri” Galaţi), Daniela Taran (Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” 
Brașov);
Menţiuni: George-Teodor Jianu (Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă” 
Curtea de Argeș), Liviu-Andrei Antonia (Colegiul Naţional „Emil 
Racoviţă” Iași), Teodor Puiu (Colegiul Naţional „Unirea” Fo-
cșani), David Tomoioagă (Colegiul Naţional „Moise Nicoară” 
Arad), Ruxandra Gîmbuţă (Colegiul Naţional „Gheorghe Roș-
ca Codreanu” Bârlad), Ştefania Florișteanu (Colegiul Naţional 

„Emil Racoviţă” Iași), Adrian Rad (Colegiul Naţional „Vasile 
Lucaciu” Baia Mare), Mihnea Găitan (Colegiul Naţional „Andrei 
Şaguna” Brașov), Alexandru-Ştefăniţă Miron (Colegiul Naţional 
„Nicu Gane” Fălticeni), Victor Petrișor (Colegiul Naţional „Fraţii 
Buzești” Craiova).

Câştigători, clasa a XI-a:
Locul 1: Alexandru Constantin (Colegiul Naţional „Gheorghe 
Muntean Murgoci” Brăila);
Locul 2: Marian Răzvan Popescu (Colegiul Naţional „Sfântul 
Sava” București);
Locul 3: Theodor-Mihai Dorin (Colegiul Naţional „Costache Ne-
gri” Galaţi);
Menţiuni: Radu Augustin Vele (Colegiul Naţional „Gheorghe 
Şincai” Baia Mare), Liviu Terebeș (Colegiul Naţional „Mihai 
Eminescu” Satu Mare), Tudor Pascaru (Colegiul Naţional „Ghe-
orghe Roșca Codreanu” Bârlad), Diana Corina Soare (Colegiul 
Naţional „Unirea” Focșani), Dan-George Vilichi (Colegiul Naţio-
nal „Lucian Blaga” Sebeș), Ana Maria Daniela Pachiu (Colegiul 
Naţional „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu), Claudiu Cucoș (Liceul 
Teoretic „Emil Racoviţă” Galaţi), Emilia Teodosiu (Colegiul Naţi-
onal „Petru Rareș” Suceava), Alexandru-Gabriel Chivu (Colegiul 
Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila), Ştefan Adrian Mihai (Cole-
giul Naţional „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad), Adelina Tuţă 
(Colegiul Naţional „C.D. Loga” Timișoara).

Câştigători, clasa a XII-a:
Locul 1: Bianca Elena Solomon (Colegiul Naţional „Costache 
Negruzzi” Iași);
Locul 2: Angelo Andi Petre (Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcă-
rescu” Târgoviște);
Locul 3: Maria Alessandra Abrudan (Colegiul Naţional „Tudor 
Vladimirescu” Târgu Jiu);
Menţiuni: Marl Socaciu-Lendvai (Liceul Teologic Unitarian 
„Janos Zsigmond” Cluj Napoca), Andrei Blăgoi (Colegiul Naţi-
onal „Grigore Moisil” Onești), Alexandra Maria Dan (Liceul Teo-
retic „Jean Monnet” București), Rebeca Ursu (Colegiul Naţional 
„Grigore Moisil” Onești), Andreea-Ştefania Bușagă (Colegiul 
Naţional „Alexandru Lahovari” Râmnicu Vâlcea), Andrei Sandu 
(Colegiul Naţional Iași), Mihaela Tocar (Colegiul Naţional „Mihai 
Eminescu” Suceava), Ioan Popa (Colegiul Naţional „Ion Luca 
Caragiale” Ploiești), Alexandru Berbecariu (Colegiul Naţional 
„Andrei Şaguna” Brașov), Andrei David Cuzino (Colegiul Naţio-
nal „Mihai Eminescu” București), Alina Popescu (Liceul Teoretic 
„Nicolae Bălcescu” Cluj Napoca).

Premii speciale:
- Szepessy Laszlo (clasa a X-a, Liceul „Bolyai Farkas” Târ-
gu-Mureș) pentru cel mai mare punctaj final din judeţul Mureș;
- David Orosan (clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Gheorghe Ma-
rinescu” Târgu-Mureș) pentru cel mai mare punctaj la proba 
practică din judeţul Mureș;
- Radu Andrei Brădăţeanu (clasa a VIII-a, Colegiul Naţional „Mi-
hai Eminescu” București) pentru cel mai mare punctaj la proba 
practică a olimpiadei;
- Alexandru Constantin (clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Ghe-
orghe Muntean Murgoci” Brăila) pentru cel mai mare punctaj 
final al olimpiadei;
- Petru Adrian Sabău (clasa a XII-a, Liceul Tehnologic „Lucian 
Blaga” Reghin) pentru participarea la două etape ale olimpiadei;

- Călin Feșteu (clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Alexandru Papiu 
Ilarian” Târgu-Mureș) din partea organizatorilor și a profesorilor 
de geografie din judeţul Mureș;
- Ioana Berariu (clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială „Mihai Vitea-
zu” Târgu-Mureș) din partea Sindicatului „Spiru Haret” Mureș.

Vaslui, locul 1 în Topul judeţelor
Potrivit informaţiilor prezentate de prof. dr. Steluţa Dan, inspec-
tor general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, media din 
acest an a Olimpiadei Naţionale de Geografie este de 84,17, iar 
topul celor mai bune delegaţii judeţene este următorul:
Locul 1: judeţul Vaslui (medie de 90,23 de puncte);
Locul 2: judeţul Brăila;
Locul 3: judeţul Brașov.

Calificări la olimpiade internaţionale
Echipa României care va participa la Olimpiada de Geografie 
pentru Europa Centrală, competiţie care se va desfășura la Bel-
grad: Andrei Fedorenciuc (clasa a VIII-a, Colegiul Naţional „Cos-
tache Negrizzi” Iași), Mario Luciu (clasa a IX-a, Colegiul „Mihai 
Viteazul” Ineu), Patrik Apostol (clasa a IX-a, Colegiul Naţional 
„Grigore Moisil” București) și Svenja Alexia Papirowski (clasa 
a VII-a, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” București) - lotul 
pentru „grupa mică”, respectiv Rebeca Ursu (clasa a XII-a, Co-
legiul Naţional „Grigore Moisil” Onești), Bogdan Daniliuc (clasa 
a XII-a, Colegiul Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldo-
venesc), Ioana Delia Dumitrescu (clasa a X-a, Colegiul Naţional 
„Ion Minulescu” Slatina) și Angelo Andi Petre (clasa a XII-a, Co-
legiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” Târgoviște) - lotul pentru 
„grupa mare”;
Echipa României care va participa la Olimpiada Internaţională 
de Geografie (IGEO), competiţie care va avea loc la Hong Kong: 
Andrei Sandu (clasa a XII-a, Colegiul Naţional Iași), Marian Răz-
van Popescu (clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Sfântul Sava” Bu-
curești), Bianca Elena Solomon (clasa a XII-a, Colegiul Naţional 
„Costache Negruzzi” Iași) și Alexandru-Gabriel Chivu (clasa a 
XI-a, Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila).

Alexandru Constantin (Brăila), punctaj maxim
Performerul ediţiei din acest an a Olimpiadei Naţionale de 
Geografie a fost Alexandru Constantin, elev în clasa a XI-a la 
Colegiul Naţional „Gheorghe Muntean Murgoci” Brăila, care a 
obţinut punctaj maxim, respectiv 100 de puncte.
Reporter: A câta participare ai bifat la Olimpiada Naţională de 
Geografie?
Alexandru Constantin: Este cea de-a patra participare pe care o 
bifez. Am participat încă din clasa a VIII-a, iar acum, în a XI-a, 
pot să spun că am atins apogeul performanţei mele.
Rep.: Care e secretul obţinerii unui punctaj maxim?
A.C.: Pasiunea care ne leagă pe toţi pentru Geografie și ne per-
mite astfel să ajungem la un nivel înalt. Consider că cel mai 
important este să fim consecvenţi, să muncim zilnic pentru 
obiectivele noastre.
Rep.: Ce planuri de viitor ai?
A.C.: Vreau să urmez Facultatea de Medicină din București. Ge-
ografia, alături de Biologie, a fost o pasiune...
Rep.: De ce preferi Geografia și nu alte materii?
A.C.: Consider că este o știinţă esenţială, care face parte din 
cultura generală a unui om și care îţi lărgește orizontul de cu-
noaștere.
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Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu-Mureș 
Absolvenții școlii noastre, deveniți specialiști și peste hotare s-ar 

putea constitui într-un îndemn sau motivație de a opta pentru acest liceu, 
recunoscut în anul 2007 ca Școală Europeană.  

Pe fondul dezvoltării economice contemporane și al schimbărilor 
intervenite în ultima perioadă în economia românească, pregătirea 
tinerilor absolvenți ai clasei a opta în domeniul industriei alimentare și în 
domeniul mecanicii, permite acestora să se integreze foarte ușor pe 
piața muncii sau să-și dezvolte propria afacere. Colegiul Agricol “Traian 
Săvulescu” oferă tinerilor absolvenți prima treaptă spre deschiderea 
europeană printr-un colectiv de cadre didactice bine pregătite și prin 
excelenta dotare a cabinetelor și laboratoarelor de cultură generală și de 
specialitate, inclusiv dotarea și autorizarea ca școală de șoferi, la care 
au acces toți elevii noștri.Prin pregătirea pe care o asigurăm promovăm 
accesul absolvenților noștri de școală profesională ca „meseriași” în 
unitățile economice și firmele de profil din județ, țară sau străinătate. Ca 
angajați ei se vor putea perfecționa în continuare prin participarea în 
programe inovatoare de nivel și calitate europeană.Dacă ai sădit în suflet 
mireasma pâinii calde, mirosul pământului după o ploaie de vară, sau 
dacă poți înțelege glasul pământului îmbiindu-te să te oprești o clipă, să 
admiri și să respiri aerul îmbălsămat de florile merilor, cireșilor sau 
caișilor și să vezi Zeița Frumuseții și a luminii primăvara. 

Vino la Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu-Mureș! 
Aici vei întâlni dascăli dornici să se aplece asupra ta cu răbdare și blândețea necesare pentru a sădi în sufletele elevilor iubirea pentru natură, pentru viață, pentru frumo. Colegiul 

Agricol „Traian Săvulescu” din Târgu-Mureș se prezintă ca una din cele mai puternice Unități de învățământ Agricol din țară. În anul școlar 1992-1993, a fost sărbătorit semicentenarul 
școlii. Numărul anual de elevi școlarizați este între 700 și 1300, înregistrându-se un maximum în anul școlar 1992-1993 de 1500 de elevi. În anul școlar 2018-2019 în unitatea noastră se 
educă și se formează peste 700 de elevi în 11 specializări din domeniile Economic, Administrație publică, Industrie Alimentară, Protecția mediului, Mecanică și Agricultură, Agroturism, 
Veterinar. Pregătirea teoretică și 
practică a elevilor este asigurată de 
un număr de 54 de cadre didactice, 
din care: cu doctorat - 5; cu gradul I 
- 25; cu gradul II - 7; cu definitivat - 
11; debutanți - 6. 

Baza materială a școlii 
constituie un suport esențial în 
specializarea aleasă și este formată 
din:60 de săli din care: Laboratoare 
de Chimie, Fizică, Biologie, 
Ecologie, Contabilitate, 2 
laboratoare de Informatică,  
Agrotehnică, Industrie Alimentară, 
Zootehnie, Patologie și Chirurgie 
animală, Științe tehnologice. 
Cabinete: Limba Română, Limba Engleză, Limba Franceză, Matematică, Cabinet de asistență 
psihopedagogică, Cabinet medical, Cabinet stomatologic, Bibliotecă școlară cu peste 20000 
volume, Sală de sport cu vestiare și sală de fitness, Teren de sport și două terenuri de tenis. 
Fermă didactică cu sector zootehnic și vegetal (18 ha teren arabil), microseră, parc de 
tractoare și mașini, parc auto și dotare pentru școală de șoferi, 2 internate școlare, unul pentru 
fete și unul pentru băieți, cu un număr de 200 de locuri, oferind condiții confortabile și 

moderne. O cantină modernă cu o capacitate de 200 locuri într-o serie, o bucătărie, sală 
festivă cu 200 de locuri, amfiteatru cu 170 de locuri. 

Coordonarea în totalitate a activităților se realizează cu competență de către 
directorii instituției, membrii Consiliului de administrație și de Consiliul profesoral al școlii. 
Elevilor sârguincioși care se vor strădui să obțină rezultate deosebite la învățătură, liceul 
nostru le oferă posibilitatea de a participa la proiecte și programe educative naționale și 
internaționale, ocazie prin care vor putea trăi experiențe inedite vizitând școli și licee 
similare, stabilind legături de prietenie cu elevi din țările respective și împărtășind din 
preocupările lor. 
 

  



Liceul Tehnologic „Avram Iancu”
ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Oferta educaţională

LICEU TEHNOLOGIC ZI

IX  Tehnician în activități de comerț 
Sectia Romana - 28 locuri
IX Tehnician în activități de comerț 
Sectia Maghiara - 28 locuri

LICEU TEHNOLOGIC SERAL

XI  Tehnician înindustria textilă
Sectia Romana - 28 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL - calificare nivel 3

IX Comerciant-vânzător 
Sectia Romana - 28 locuri 
IX Confecționer produse textile
Sectia Maghiara - 28 locuri 
IX Confecționer produse textile
Sectia Romana - 14 locuri
IX Confecționer produse textile
Sectia Maghiara - 14 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL SERAL

Asistent manager 
Sectia Romana - 28 locuri

TECHNOLÓGIAI LÍCEUM – NAPPALI TAGOZAT

IX Kereskedelmi technikus 
Román Tagozat - 28 hely
IX Kereskedelmi technikus
Magyar Tagozat - 28 hely

TECHNOLÓGIAI LÍCEUM – ESTI TAGOZAT

XI Textilipari technikus
Román Tagozat - 28 hely

SZAKMAI KÉPZÉS – NAPPALI TAGOZAT

IX Kereskedő - elárusító
Román Tagozat - 28 hely
IX Textilipari termékkészítő
Magyar Tagozat - 28 hely  
IX Textilipari termékkészítő
Román Tagozat - 14 hely
IX Textilipari termékkészítő
Magyar Tagozat - 14 hely

POSZTLICEÁLIS OKTATÁS – ESTI TAGOZAT

Menedzserasszisztens
Román Tagozat - 28 hely

 Misiunea școlii
Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” este o școală care ofe-
ră oportunități de educație și de instruire de înaltă calitate, 
urmărește integrarea profesională și realizarea unor perfor-
manțe compatibile cu cele din UE într-un ambient atrăgător. 
Instituția prin resursele sale materiale și umane încurajează 
creativitatea, originalitatea și deschiderea spre lume, pune ac-
cent pe creșterea calității vieții, promovează principiul egalită-
ții de șanse, a dialogului, a spiritului de echipă și a învățării pe 
tot parcursul vieții, realizând astfel un cadru adecvat pentru 

formarea cetățenilor activi și responsabili.
Credem în capacitatea noastă de adaptare la nou prin punerea 
în practică a obiectivelor generale și specifice stabilite la nivel 
național, local și la nivelul instituției.
Şcoala noastră susţine sistemul de formare profesională, în 
vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilurilor de 
pregătire, ca o premisă de îmbogăţire a resursei umane pentru  
economie, în comunitatea locală și activităţi de prestări servicii, 
de educaţie, prin valorificarea potenţialului creativ a tinerei ge-
neraţii, nevoi specifice legate de sistemul comunității.

Viziunea școlii

EDUCĂM PENTRU A ÎNVĂȚA TINERETUL  SĂ CITEASCĂ VIITORUL

Facilităţi
OFERIM:
• practică la agenți economici
• stimulare pe parcursul școlii;
• activități extrașcolare;
• bibliotecă;
• sală fitness;
• săli multimedia;
• săli de sport;
• ateliere cu dotare 
corespunzătoare;
• cabinete și laboratoare 
bine dotate;

CONTACT
LICEUL TEHNOLOGIC 
“AVRAM IANCU” 
TÎRGU-MURES
str.  Gheorghe Doja nr. 13 
tel. fix: 0365882487
fax. 0365882487
e-mail: 
liceul.avramiancu@yahoo.comPrincipalii angajatori

1. TEXTILA MUREŞ SOCOM,
Str. Călărașilor nr. 20 - confecționer produse textile
2. SC ANTOP IMPEXSRL,
Livezeni, Aleea Soarelui. Nr. 8 
- confecționer produse textile
3. SC RUSAN COMPROD SRL,
Nazna nr. 115 A - confecționer produse textile
4. SC AUCHAN ROMANIA SA,
Str. Ghe. Doja, Nr. 243 - comerciant vanzator
5. SC DARINA COM SRL,
str Livezeni, nr. 3 - comerciant vanzator
6. SELGROS CASH&CARYY SRL,
Str. Ghe. Doja, nr. 62 - comerciant vanzator

5 ghidul absolventului
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Tîrgu Mureș,  Str. Livezeni, Nr.  5 
Telefon/Fax: 0365-730.969 

E-mail: gelectromures@yahoo.com 

http://www.electromures.net 

Pentru ca elevii noștri să poată 
învăța eficient și în condiții 

optime, școala noastră dispune 
de următoarea bază materială : 

 20 de cabinete 
 2 laboratoare de 

informatică 

 5 laboratoare de specialitate  

 2 ateliere de specialitate 

 2 laboratoare de chimie 

 2 laboratoare de fizică 

 1 laborator de biologie 

 Cantină (100 locuri) 

 Internat (100 locuri) 

 Sală festivă 

 Sală de sport 

 1 teren de fotbal dotat cu 
gazon artificial 

Operatori economici colaboratori: 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

 ANUL ȘCOLAR 2019—2020 

         Instituția noastră are încheiate parteneriate cu 
operatorii economici, pentru efectuarea stagiilor de instruire 
practică  a elevilor. Elevii dobândesc cunoștințe despre 
nevoile și așteptările clienților, cu privire la profesia aleasă în 
general și  se pot pregăti corespunzător cerințelor pieții 
muncii pentru rolul de viitor angajat sau, după caz, de 
întreprinzător. 

Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș
OFERTA EDUCAȚIONALĂ

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020
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Hirschmann România sprijină învățământul dual
Hirschmann România, importantă investiție aus triacă în județul 
Mureș, este un reper pe piața auto din România. Compania din 
Parcul Industrial a împlinit 12 ani de activitate și este unul dintre 
principalii angajatori din județ. Începând cu anul școlar 2018-2019 
Hirschmann România a investit și în învățământul dual, grație unui 
parteneriat cu Liceul Tehnologic Electromureș. Reprezentanții 
companiei ne-au oferit detalii despre implicarea în susținerea în-
vățământului. 

„Hirschmann Automotive este o companie austriacă producătoa-
re de cablaje auto, cabluri pentru panouri fotovoltaice, iar, mai 
nou, avem și o divizie de senzori industriali. Povestea Hirsch-
mann România a început în iarna anului 2007, în Parcul Industrial 
din Chirileu, cu doar câțiva angajați, care în scurt timp au fost 
trimiși în Austria și în Cehia pentru școlarizare. Astfel, a fost asi-
gurat un start al producției în cele mai bune condiții. Privind în 
urmă, lucrurile au evoluat rapid, de la pilonii instalați în pământ 
și noroiul din curte, până astăzi, când vorbim de două fabrici de 
producție și de un număr de 1.550 angajați. Dacă e să povestim 
de cifra de afaceri, în anul 2008 era de 7 milioane de euro, iar 
anul 2018 l-am încheiat cu 80 milioane de euro.

Proiecte pentru sprijinirea  
învățământului

În ceea ce privește legătura cu învățământul mureșean, putem 
spune ca încercăm să dezvoltăm tot mai mult o relație în care să 
aibă de câștigat ambele părți.
Referitor la relațiile cu liceele și gimnaziile din zonă, am început în 
anul 2017 un proiect de organizare a două clase de învătământ dual, 
în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Electromureș”, pentru speciali-
zarea - electromecanic - care urmau să fie demarate în anul școlar 

2018-2019. Din nefericire, au fost doar 4 elevi interesați de acest 
model de învățământ, dar am continuat cu ei, deoarece chiar și cu 
puțini copii ne dorim să investim în învățământul dual.
În vederea anului școlar 2019-2020, vom lupta și mai mult pen-
tru a dezvolta acest model de învățământ. Prin urmare, am mai 

cooptat câteva companii în proiectul nostru. Încercăm să promo-
văm acest proiect, mergând pe ideea că implicarea mai multor 
factori va contribui la dezvolatea lui.
Companiile partenere sunt: Grupul de firme Actemium, Grupul de 
firme MBO și compania J. Christof E&P Services.

Despre învățământul profesional dual
Ce înseamnă învațământ dual și ce avantaje poate să aducă el, 
putem vedea în rândurile de mai jos:
Învățământul dual este un sistem de învățământ în care accentul 
este pus pe pregătirea practică. Aceasta este realizată în fabri-
cile partenere liceului.
Învățământul profesional dual se adresează absolvenților de clasa 
a VIII-a. Este un program de 3 ani, prin care elevii vor primi îndru-
marea continuă de către școală și companiile partenere. 

Se desfășoară după modelul de mai jos:

Anul 1 Anul 2 Anul 3

20% practică 
în compania 
parteneră

50% practică 
în compania 
parteneră

75% practică 
în compania 
parteneră

80% teorie 
în școală

50% teorie 
în școală

25% teorie  
în școală

Beneficii:

- Bursă lunară: 200 lei din partea statului și 200 lei din par-
tea companiei
- Obții o calificare imediat după absolvire, căutată de agenţii 
economici parteneri
- Prioritate la angajare
- Posibilitatea continuării studiilor pentru obținerea diplomei 
de bacalaureat
Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de 
calificare profesională cu care te poţi angaja imediat după ter-
minarea studiilor, în România și în Uniunea Europeană. De ase-
menea, în urma finalizării programului dobândești certificatul de 
absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat care îţi permite 
să continui studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a). 
Participând la program, vei dobândi experienţă practică și vei 
învăţa într-un mod diferit, prin metode de formare adecvate ca-
lificării pentru care optezi. Vei deprinde atât elemente de cultură 
generală, cât și elementele practice necesare practicării unei 
meserii. 
Vei căpăta abilităţile necesare care îţi permit să lucrezi într-o 
echipă, să iei decizii și să îţi asumi responsabilităţi. Vei fi pregătit 
pentru a te adapta mai bine și mai repede cerinţelor unui loc de 
muncă, pentru a lucra cu profesionalism și pentru a face lucruri 
de calitate. 
Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat 
de școala pentru care ai optat, împreună cu operatorii economici/ 
instituţiile publice partenere ale unităţii de învăţământ, la sediul 
și folosind echipamentele acestora, acolo unde este posibil acest 
lucru. 
Viitorilor elevi care sunt interesati de domeniul automotive le 
transmitem că noi suntem aici și îi așteptăm să dezvoltăm și să 
ne dezvoltăm împreună.”

Articol realizat de Liviu Sărăcuț
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Laboratorul de chimie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelierul de prelucrare a lemnului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala noastră vă asigură viitorul! 

 

 

Cantina și camerele din internatul școlii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sală de sport și teren de sport cu gazon artificial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități extracurriculare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MUREȘ 

 
 

                                                                                                            

 

   

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

Adresa: 
Tîrgu-Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 62 

Tel: 0265/215.011; Tel/Fax: 0365/730.990 
E-mail: lic_ion_vlasiu@yahoo.com 

Web: www.ionvlasiu-ms.ro 
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Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert”Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert”

Povestea Liceului cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” a început 
acum mai bine de 50 de ani, mai exact în anul 1964, sub numele 
de Școala Generală Nr. 9, care a funcționat în aceeași clădire, de 
pe strada Chinezu, 9A, împreună cu mai vârstnicul Club Sportiv 
Școlar, fondat în 1954. 
Așadar, în această școală și-au trăit viața de elev,copii din clasele 
sportive gimnaziale și au fost educate viitoare valori ale sportului 
românesc. Undeva, pe un alt traseu, vom regăsi clasele sportive li-
ceale, în cadrul Liceului Teoretic Bolyai Farkas și în cadrul Grupului 
Școlar “Constantin Brâncuși”.
În anul 2000, an olimpic, cele două ramificații s-au intersectat, 
devenind Liceul cu Program Sportiv„Szasz Adalbert”  Târgu Mureș. 
Promotorul din umbră a fost directorul CSS, Szasz Adalbert, antre-
norul Ellei Kovacs, sportivă de renume mondial. Szasz Adalbert  a 
devenit primul director al LPS, școală care azi îi poartă numele.
Astfel s-a realizat visul iubitorilor sportului mureșean, o școală cu 
toate ciclurile de învățământ.
Din anul 2014, LPS „Szasz Adalbert” funcționează într-o singură 
locație, pe strada Pavel Chinezu, în urma construirii noului și mod-
ernului corp al clădirii.

Ne mândrim cu numeroase performanțe
Numeroși sportivi valoroși au crescut la Liceul cu Program Sportiv 
„Szasz Adalbert”, performanțele lor fiind și rodul muncii unor an-
trenori pricepuți.
În 2004, la Atena, Vaida Cornelia a participat la jocurile Olimpice de 
Vară - tenis de masă, în 2008, la Beijing, Trandafir Norbert a partici-
pat la Jocurile Olimpice de Vară - înot, în 2016, Szocs Bernadette 
a participat la Jocurile Olimpice de la RIO - tenis de masă, Cristian 

Bățagă, component al lotului național de gimnastică artistică, este 
participant și laureat la numeroase competiții naționale și mondiale. 
Alte nume sonore ale sportului mureșean, care au fost elevi ai LPS 
„Szasz Adalbert”, : Cosmin Gherman, Claudiu Bumba, Adrian Viciu, 
Andreea Părăluță, Maria Gorea (fotbal), Szidonia Rad (handbal), 
Gombar Monika (atletism), Soos Zsolt, Nagy Stefan, Hallai Gabriel 
(baschet), Silviu Dulău, Olga Negoduico (dans sportiv), Cosmin Po-
dar, Boeriu Vlad, Boeriu Cezar (lupte libere) etc.

Oferta școlară pentru clasele 
a IX-a, anul școlar 2018-2019: 

 56 locuri (2 clase) la secția română
 56 locuri (2 clase) la secția maghiară
 reprezentând următoarele ramuri sportive:
- Gimnastică artistică (băieți)
- Fotbal (băieți, fete)
- Handbal (băieți, fete)
- Gimnastică ritmică (fete)
- Atletism (băieți, fete)
- Baschet (băieți, fete)

Programul înscrierilor

Înscrieri: 14 - 15 mai 2018
Probele practice vor avea loc în data de 17 mai 2018, 
ora 9:00.
Acte necesare la înscrierea pentru probele practice: 
- adeverință medicală din care să rezulte că elevul este 
apt pentru efort, în caz contrar se poate face pe loc EKG 
contra cost
- copie carte identitate
- anexa la fișa de înscriere
La examenul practic sunt necesare: echipament sportiv și 
cartea de identitate.

Contact:
Secretariat LPS Târgu Mureș
Email: lpsmures@yahoo.com
Adresa: Tg. Mureș, str Pavel Chinezu nr 9A
Tel. 0365882519
www.lpsmures.ro

Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert”

Povestea Liceului cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” a început 
acum mai bine de 50 de ani, mai exact în anul 1964, sub numele 
de Școala Generală Nr. 9, care a funcționat în aceeași clădire, de 
pe strada Chinezu, 9A, împreună cu mai vârstnicul Club Sportiv 
Școlar, fondat în 1954. 
Așadar, în această școală și-au trăit viața de elev,copii din clasele 
sportive gimnaziale și au fost educate viitoare valori ale sportului 
românesc. Undeva, pe un alt traseu, vom regăsi clasele sportive li-
ceale, în cadrul Liceului Teoretic Bolyai Farkas și în cadrul Grupului 
Școlar “Constantin Brâncuși”.
În anul 2000, an olimpic, cele două ramificații s-au intersectat, 
devenind Liceul cu Program Sportiv„Szasz Adalbert”  Târgu Mureș. 
Promotorul din umbră a fost directorul CSS, Szasz Adalbert, antre-
norul Ellei Kovacs, sportivă de renume mondial. Szasz Adalbert  a 
devenit primul director al LPS, școală care azi îi poartă numele.
Astfel s-a realizat visul iubitorilor sportului mureșean, o școală cu 
toate ciclurile de învățământ.
Din anul 2014, LPS „Szasz Adalbert” funcționează într-o singură 
locație, pe strada Pavel Chinezu, în urma construirii noului și mod-
ernului corp al clădirii.

Ne mândrim cu numeroase performanțe
Numeroși sportivi valoroși au crescut la Liceul cu Program Sportiv 
„Szasz Adalbert”, performanțele lor fiind și rodul muncii unor an-
trenori pricepuți.
În 2004, la Atena, Vaida Cornelia a participat la jocurile Olimpice de 
Vară - tenis de masă, în 2008, la Beijing, Trandafir Norbert a partici-
pat la Jocurile Olimpice de Vară - înot, în 2016, Szocs Bernadette 
a participat la Jocurile Olimpice de la RIO - tenis de masă, Cristian 

Bățagă, component al lotului național de gimnastică artistică, este 
participant și laureat la numeroase competiții naționale și mondiale. 
Alte nume sonore ale sportului mureșean, care au fost elevi ai LPS 
„Szasz Adalbert”, : Cosmin Gherman, Claudiu Bumba, Adrian Viciu, 
Andreea Părăluță, Maria Gorea (fotbal), Szidonia Rad (handbal), 
Gombar Monika (atletism), Soos Zsolt, Nagy Stefan, Hallai Gabriel 
(baschet), Silviu Dulău, Olga Negoduico (dans sportiv), Cosmin Po-
dar, Boeriu Vlad, Boeriu Cezar (lupte libere) etc.

Oferta școlară pentru clasele 
a IX-a, anul școlar 2018-2019: 

 56 locuri (2 clase) la secția română
 56 locuri (2 clase) la secția maghiară
 reprezentând următoarele ramuri sportive:
- Gimnastică artistică (băieți)
- Fotbal (băieți, fete)
- Handbal (băieți, fete)
- Gimnastică ritmică (fete)
- Atletism (băieți, fete)
- Baschet (băieți, fete)

Programul înscrierilor

Înscrieri: 14 - 15 mai 2018
Probele practice vor avea loc în data de 17 mai 2018, 
ora 9:00.
Acte necesare la înscrierea pentru probele practice: 
- adeverință medicală din care să rezulte că elevul este 
apt pentru efort, în caz contrar se poate face pe loc EKG 
contra cost
- copie carte identitate
- anexa la fișa de înscriere
La examenul practic sunt necesare: echipament sportiv și 
cartea de identitate.

Contact:
Secretariat LPS Târgu Mureș
Email: lpsmures@yahoo.com
Adresa: Tg. Mureș, str Pavel Chinezu nr 9A
Tel. 0365882519
www.lpsmures.ro

Povestea Liceului cu Program Sportiv „Szasz Adalbert”  
a început acum mai bine de 50 de ani, mai exact în 
anul 1964, sub numele de Şcoala Generală Nr. 9, care 
a funcționat în aceeaşi clădire, de pe strada Chinezu, 
9A, împreună cu mai vârstnicul Club Sportiv Şcolar, 
fondat în 1954. 

Așadar, în această școală și-au trăit viața de elev, copii din 
clasele sportive gimnaziale și au fost educate viitoare valori 
ale sportului românesc. Undeva, pe un alt traseu, vom regă-
si clasele sportive liceale, în cadrul Liceului Teoretic „Bolyai 
Farkas” și în cadrul Grupului Şcolar „Constantin Brâncuși”. 

În anul 2000, an olimpic, cele două ramificații s-au inter-
sectat, devenind Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adal-
bert” Târgu Mureș. Promotorul din umbră a fost directorul 
CSS, Szasz Adalbert, antrenorul Ellei Kovacs, sportivă de 
renume mondial. Szasz Adalbert a devenit primul director 
al LPS, școală care azi îi poartă numele. Astfel s-a reali-
zat visul iubitorilor sportului mureșean, o școală cu toate 
ciclurile de învățământ. 
Din anul 2014, LPS „Szasz Adalbert” funcționează într-o 

singură locație, pe strada Pavel Chinezu, în urma construi-
rii noului și modernului corp al clădirii. 
Ne mândrim cu numeroase performanțe Numeroși sportivi 
valoroși au crescut la Liceul cu Program Sportiv „Szasz 
Adalbert”, performanțele lor fiind și rodul muncii unor an-
trenori pricepuți. 
– În 2004, la Atena, Vaida Cornelia a participat la jocurile 
Olimpice de Vară - tenis de masă
– În 2008, la Beijing, Trandafir Norbert a participat la Jo-
curile Olimpice de Vară – înot
– În 2016, Szocs Bernadette a participat la Jocurile Olim-

pice de la RIO - tenis de masă
– Cristian Bățagă, component al lotului național de gim-
nastică artistică, este participant și laureat la numeroase 
competiții naționale și mondiale. 
– Alte nume sonore ale sportului mureșean, care au fost 
elevi ai LPS „Szasz Adalbert”: Cosmin Gherman, Claudiu 
Bumba, Adrian Viciu, Andreea Părăluță, Maria Gorea 
(fotbal), Szidonia Rad (handbal), Gombar Monika (atle-
tism), Soos Zsolt, Nagy Stefan, Hallai Gabriel (baschet), 
Silviu Dulău, Olga Negoduico (dans sportiv), Cosmin Po-
dar, Boeriu Vlad, Boeriu Cezar (lupte libere) etc. 

Oferta școlară  
pentru clasele a IX-a,  
anul școlar 2019-2020: 

56 locuri (2 clase) la secția română 
56 locuri (2 clase) la secția maghiară 
reprezentând următoarele ramuri sportive: 
– Gimnastică artistică (băieți) 
– Fotbal (băieți, fete) 
– Handbal (băieți, fete) 
– Gimnastică ritmică (fete) 
– Atletism (băieți, fete) 
– Baschet (băieți, fete) 

Programul înscrierilor 

Înscrieri: 13 - 14 mai 2019, 
la Secretariatul LPS Târgu Mureş
Probele practice vor avea loc în data de 15 mai 2019, 
ora 9:00
Acte necesare la înscrierea pentru probele practice:
– adeverință medicală din care să rezulte că elevul este 
apt pentru efort, în caz contrar se poate face pe loc EKG 
contra cost 
– copie carte identitate 
– anexa la fişa de înscriere 
La examenul practic sunt necesare: echipament sportiv şi 
cartea de identitate. 
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COLEGIUL NAȚIONAL ”UNIREA”, 
ETALON AL EXCELENŢEI ÎN EDUCAŢIE 

 
Unitate reprezentativă a judeţului Mureş, Colegiul Naţional „Unirea” este un etalon al excelenţei în educaţie, al 

modului în care sunt valorizate şi promovate, atât de profesori, cât şi de elevi, cunoştinţele şi principiile unei educaţii 
moderne. Apreciem că însăşi denumirea colegiului este definitorie pentru destinul acestei şcoli, întrucât  ceea ce a unit din 
totdeauna generaţiile de elevi a fost tocmai dorinţa constantă de a clădi renumele şcolii prin  performanţă. Recunoaşterea valorii 
s-a clădit în timp, aducând, cu fiecare an, cu fiecare generaţie, o însemnată contribuţie la edificarea unui model, a unei conştiinţe. 
Realitatea a continuat să confirme acumulând performanţe. Asumarea conştientă a rolului modelator al educaţiei, receptarea 
valorilor, valorizarea potenţialului elevilor au fost nu doar premise, ci obiectivele unei şcoli care şi-a clădit de sine stătător o 
identitate proprie. 
       Din anul 1960, sub sentimentul unic al statorniciei şi al unităţii, se revine la denumirea de Liceul de Fete „Unirea”, 
recâştigându-se istoric, dar şi valoric, dimensiunea identitară a şcolii. În perioada anilor şcolari 1965-1982, interesul pentru 
formarea unor personalităţi depline, care să se poată regăsi în evoluţia vieţii sociale, a însemnat diversificarea opţiunilor, Liceul 
de fete, devenind, rând pe rând, Liceu real-umanist, Liceul de ştiinţele naturii, dar şi Liceu industrial, din 1982, până la 
evenimentele din decembrie 1989. Oferta educaţională răspundea unui prezent care se racorda la vibraţia unei revoluţii 
deopotrivă sociale, politice, culturale, morale, liceul având în această perioadă profil de mine, petrol şi gaze, electrotehnică, 
chimie industrială şi o clasă de chimie-biologie.  

Orice traseu al identităţii şi al identificării presupune o îndelungată căutare.Chiar şi istoria unei clădiri ascunde între zidurile reci o infinitate de experienţe, de trăiri, de 
promisiuni şi aşteptări, de idealuri şi întrebări ce aşteaptă să instituie prezentul şi să dea sens viitorului.După decembrie 1989 renăştea din configuraţia istoriei sale interioare 
Liceul Teoretic „Unirea”, oferind dimensiunea unui demers educaţional divers, dar constant. Data de 25 mai 2000 este semnificativă  pentru devenirea şcolii, deoarece 
marchează momentul  obţinereii titulaturii de „Unitate şcolară reprezentativă a judeţului Mureş” creând premisele acordării denumirii de Colegiul Naţional „Unirea”, 
eveniment ce avea să statueze un destin împlinit. Placa de marmură cu denumirea colegiului fixa în memoria zidurilor şi în sufletele elevilor şi ale profesorilor viitorul unei 
instutiţii de prestigiu. 

PROFILUL EDUCAŢIONAL   
Oferta educaţională a venit în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare personală a tuturor elevilor şi implicit a comunităţii, prin îmbinarea cu succes a activităţilor educative şi 
extracurriculare, prin reconfigurarea ofertei extracurriculare în raport cu doleanţele elevilor, dar şi cu impactul asupra relaţiilor de parteneriat comunitar. Un aspect deosebit 
este existenţa unui flux intern continuu de elevi, planul de şcolarizare fiind realizat 100% în ultimii 20 ani: învăţământului liceal i se adaugă funcţionarea în cadrul colegiului 
a învăţământului preşcolar, primar, gimnazial începând cu anul 1996-1997, cu un număr total de elevi cuprins între  900 - 1200 în perioada de după 1989. Profilurile din 
oferta educaţională a Colegiului Naţional „Unirea” confirmă criteriul de  continuitate şi constanţă, dar şi de dinamism cerut de dezvoltarea rapidă a societăţii, în ansamblul 
ei.Astfel, în perioada 1995-2012 au funcţionat profilurile de chimie biologie, filologie bilingv engleză, istorie-ştiinţe sociale, matematică - fizică - engleză, matematică - 
informatică - bilingv-engleză, ştiinţe ale naturii- intensiv engleză, pentru secţia română şi  chimie -biologie, filologie intensiv germană, istorie - ştiinţe sociale, ştiinţe ale 
naturii, bilingv engleză, la secţia maghiară.  

REZULTATE ŞI PERFORMANŢE 
Cartea de vizită a Colegiului Naţional „Unirea” este una impresionantă: profesionalismul cadrelor didactice  este dovedit de cei 

50 profesori titulari, 12 titluri de doctori, plan de școlarizare realizat 100%, situarea pe o poziție fruntașă în topul celor mai bune licee 
din țară în anul 2018, 720 participări la olimpiade și concursuri naționale -250 de premii, 205 mențiuni, 78 de participări la 
proiecte/concursuri intrenaționale: 19 premii, 23 mențiuni, 38 de cărți scrise de profesorii școlii, 18 cărți lansate de elevi, diploma 
Școala Centenară,  Diploma Școala Europeană,  Distincția Robert Schumann.   

Colegiul Naţional ”Unirea” este școala multiculturalității, a proiectelor și parteneriatelor europene, precum și a valorilor și 
modelelor europene. Viziunea școlii se axează pe ideea formării de tineri capabili să exceleze în domeniile de vârf ale societății. 
Aceasta se realizează prin îmbinarea procesului instructiv-educativ cu acțiunile de voluntariat, parteneriat și cooperare europeană 
desfășurate de către elevi și cadrele didactice. Implicarea în parteneriate și schimburi de experiență a dat noi impulsuri demersului 
didactic și a condus la asimilarea de exemple de bune practici, de modele europene.  

 DIP in SOE –„Învăţare şi predare cu suport media – o abordare digitală, interculturală, orientată pe proiecte în Europa de Sud-Est” în parteneriat cu Goethe 
Institut Grecia şi România  – 7 ţări din SE Europei - Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Grecia, Croația, România și Serbia. – Colegiul Naţional Unirea – Şcoală-
pilot; 

 Egalitate de gen și atreprenoriat pentru fiecare – parteneriat strategic VET, KA2, Erasmus+; 
 Proiectul Erasmus + Strategic Partnership KA2 “ROBOTS – Robots Boost Skills” 
 Schimb de experienţă cu Liceul Saint Josepha. Bressuire, Franta 
 Parteneriat cu Colegiul Alberto Giacometti, Montigny le Bretonneux, Franta; 
 European Youth Parliament – participare/implicare în activitățile derulate de Parlamentul European al Tinerilor; 
 Educație incluzivă – elevi cu rezultate deosebite și de înaltă performanță 

 Proiect eTwinning - Gender Equality 
 Proiect eTwinning - American Elections in The News 
 Arduino şi Raspberry Pi – proiect finanţat prin Fondul Ştiinţescu 
 ECDL 3D Printing – proiect finanţat prin Fondul Ştiinţescu 

Unitatea noastră școlară se situează în primele 10% la nivelul colegiilor din România, cheia succesului constituind-o un set de 
principii puternice, care definește  toate activitățile și aspectele vieții școlii, incluzând și activitățile internaționale. Colegiul Naţional 
”Unirea” a fost și este partener în multiple proiecte internaționale centrate pe inițiativele elevilor. 

 Prin valorile promovate, Colegiul Naţional ”Unirea”  se angajează să dezvolte și pe viitor orizonturile comunității într-un mod 
profund și sustenabil, atât la nivel local cât și la nivel internațional.  În istoria învăţământului mureşean, Colegiul Naţional „Unirea” 
rămâne înscris prin valoarea sa instituţională, clădirea însăşi fiind emblematică pentru generaţiile care s-au succedat, dar şi prin 
valoarea sa educativă şi culturală, fiind expresia unui învăţământ modern, în care, diversitatea, multicularitatea, deschiderea spre 
valorile europene au reprezentat din totdeauna constantele activităţii educative. 

Oferta educațională a școlii noastre 
 Învățământ primar - Clasa pregătitoare 
 Învățământ gimnazial - Clasa a V-a A – Învățământ tradițional 
 Învățământ liceal 

 Clasa a IX-a A Matematică-informatică – Intensiv informatică 
 Clasa a IX-a B Științe ale naturii – Intensiv limba engleză 
 Clasa a IX-a C Științe ale naturii – Intensiv limba germană/franceză 
 Clasa a IX-a D Științe sociale – Intensiv limba engleză 
 Clasa a IX-a E Filologie – bilingv limba engleză 

 

    Valorile Colegiului Naţional “Unirea” 
 

C – Calitatea actului educaţional 
Competenţe de lucru care să conducă la performanţe individuale cat şi în echipă 
N – Nobleţe prin respectul valorilor reale de tip etic, cultural, civic  

U – Unitate 
N - Năzuinţă spre împlinirea de sine 

I - Învăţarea permanentă in vederea formării continue pentru viaţa intr-o societate a cunoaşterii 
Încredere in propriile resurse intelectuale, afective, operaţionale si instituţionale 
Implicarea activă şi responsabilă a tuturor în viaţa comunităţii 

     Integritate prin respectarea drepturilor omului şi a principiilor echităţii 
R – Reuşită  

E- Elan 
A - Afirmare a unui punct de vedere bine definit, coerent, 
întemeiat si argumentat 
Altruism prin cultivarea respectului pentru nevoile celorlalţi 
Atitudine deschisă catre ceilalţi, către nou şi inovare 
Abilitaţi critice constructive 
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Ne-am reunit astăzi, 9 mai, pentru a omagia trei evenimente. Unul 
rămâne veșnic, ca un fapt asumat și respectat. Independența 
României. Astăzi, mai mult ca oricând, suntem datori să înțelegem 
ce înseamnă independența. Iar dacă ne raportăm la al doilea 
eveniment pe care îl marcăm în ziua de 9 mai, sfârșitul celui 
de-al doilea război mondial, încă mai sunt răni vechi care trebuie 
analizate. Sunt lucruri pe care poporul român nu le-a înțeles, pentru 
că nu i s-a spus adevărul. În fiecare etapă istorică am avut eroi, 
unii au murit pe câmpul de luptă, iar alții în închisorile comuniste! 
Europa era în vacanță, liderilor politici marcanți de la acea vreme 
le era teamă să se exprime și să intervină la atrocitățile care se 
petreceau aici, le era teamă de vocile schingiuite care își exprimau 
libertatea și demnitatea acestui popor.
Tot astăzi sărbătorim și Ziua Europei, o Europă pe care unii au 
proiectat-o, dintr-un considerent pur economic, dar nici acum 
poporul român nu a înțeles ce înseamnă cu adevărat această 
construcție europeană. Pentru români a fost un vis frumos, un vis 
din care abia reușim să ne trezim astăzi. Încă visăm și încurcăm 
lucrurile, deși nu am definit încă libertatea, nu am definit încă 
demnitatea și nu am cunoscut încă respectul!
Nu Europa este de vină pentru acest lucru, nu liderii vremelnici 
și necredincioși actuali, ci lipsa valorilor, lipsa oamenilor care 
trebuie să înțeleagă rolul și rostul lor acum într-o Europă unită. 
Valorile adevărate zac ascunse și acum, ideile și manuscrisele lor 
zac prăfuite, bine acoperite de cineva. Nouă ni s-a dat cinismul, 

manipularea nepermisă și ura, până am ajuns o populație sărăcită 
moral, economic, o națiune deznădăjduită și tristă. Românii și-au 
dorit Europa, o mai doresc în continuare, dar nu își doresc dubla 
măsură, nu își doresc cozile de topor care au lovit în această țară 
tot timpul. Au lovit în 1940, au lovit în 1944, în 1989, când ne-au 
dat crimă în ziua de Crăciun, în loc să ne dea adevărul. Cuvintele 
care trebuie analizate astăzi sunt: independență, suveranitate, 
demnitate!  Nu le-am înțeles atunci ca popor și nu le înțelegem 
nici astăzi. Oare cât timp va trebui să mai treacă să înțelegem 
acest lucru?!
Am ascultat astăzi discursul unui distins universitar și doresc să 
fac un apel. Stimați universitari, înaintea citatelor europenilor, 
dați citatele care au pornit din sufletul acestui popor. Le găsiți în 
toate luările de cuvânt din acele vremuri, le găsiți în academiile 
subterane, care erau pușcăriile din Aiud și din alte locuri din care 
poporul acesta într-adevăr a luptat pentru demnitate. Ne vom 
câștiga libertatea doar dacă vom ști adevărul! Adevărul nu îl pot 
căuta și găsi cei care merg în genunchi și își vorbesc de rău țara 
și neamul, nu îl pot face nici politicienii care îndeamnă la ură și 
la dat cu bâta. Politica și strategia unei țări în Europa se face din 
Academia Română și nu de pe stradă așa cum încearcă unii în 
zilele noastre. E momentul să ne trezim acum pentru că suntem 
într-o situație cumplită. O spun din postura unui un om care citește, 
fără teamă, pentru că nu mi-a fost teamă niciodată de adevăr. Vă 
spun că va trebui să devenim demni și respectați în Europa. Să 

participăm la această construcție europeană exact cum fac alte 
țări care sunt respectate. Am ajuns să fim monitorizați și cum 
mâncăm, ce spunem și ce gândim. Ni se deservește mediocritatea 
pe tavă. Asta ar trebui să  ne întrebăm fiecare! Conduceam copiii 
înainte la facultăți, îi conduceam în armată să își facă datoria ca 
militari față de țară, iar azi îi conducem să fie slugi. Aud profesori 
care se bucură că au reușit copiii la Oxford și peste tot în lume, 
dar nu se gândesc că acești copii educați ajung să se transforme 
în slugi. Liderii europeni sunt exponenții acestei lumi subterane 
care domină planeta, iar conflictul a devenit ucigașul acestei lumi. 
Toate aceste lucruri trebuie înțelese!
Nu goana după un vot viciat, fals sau manipulat ar trebui să fie 
motivația politicienilor atunci când susțin că-și apără țara. De 
naționalism nu trebuie să ne temem. Naționalismul este modul 
prin care te poți dărui celor pe care îi slujești, celor care te-au 
ales să-i reprezinți.
Suntem bucuroși că nu avem războaie și trebuie să salutăm acest 
lucru. Dar războiul ticălos, cel din subteran, umilința unui popor 
întreg și dezrădăcinarea unei nații cum se numește?! Ce război 
este acela în care pierzi atât de mult din resursele țării?! Cum se 
numesc cei care le-au luat?! O țară are dreptul la libertate și la a 
spune adevărul! Îmi doresc ca poporul român să înțeleagă acest 
lucru, doar astfel vom putea fi la înălțimea înaintașilor!

Dr. Dorin Florea, 
Primar al Municipiului Târgu Mureş 
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Unitatea noastră de învățământ și-a creat un bun renume prin consecvență și seriozitate, prin 
rezultatele bune obținute de elevii noștri la examenul de bacalaureat, prin participarea tot mai oportună şi 
eficientă a elevilor noştri la concursurile şi olimpiadele judeţene şi naţionale. De asemenea, elevii s-au 
remarcat la târgurile și competițiile firmelor de exercițiu la care au obținut numeroase premii naționale și 
internaționale. Rezultatele bune obţinute sunt confirmări ale performanţei. 

Pregătirea profesională realizată pe parcursul celor patru ani de liceu, le asigură absolvenților noștri o 
integrare rapidă atât în activitatea economică cât și în cadrul învățământului universitar.  

Colegiul promovează modernizarea procesului de învăţământ prin adecvarea continuă la noile 
schimbări, la cerinţele şi nevoile socio – economice şi culturale locale, la pulsul şi trăirile reale ale 
comunităţii, concomitent cu asimilarea progreselor înregistrate în direcţia formării şi dezvoltării 
personalităţii umane. 
 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
anul școlar 2019-2020 

COLEGIUL ECONOMIC “TRANSILVANIA” 
TÂRGU MUREŞ 

 

Contact: 
 

Colegiul Economic “Transilvania” Tg. Mures 
str. Călimanului nr 1, cod postal 540072 
Loc Tg. Mures, jud Mures 
Secretariat: Tel. 0365-882.796 
Fax: 0365-730.975 
email: eco_transilvania@yahoo.com 
www.colecotransilvaniatgm.ro 

ALEGE INTELIGENT! 
ALEGE COLEGIUL ECONOMIC “TRANSILVANIA” 

TÂRGU MUREȘ! 

Profilul     Domeniul       Specializarea                                  Tip de                 Număr 
-toate specializările sunt în       învățământ        locuri 
limba de predare română- 

Servicii 
 
 

Servicii 
Servicii 

Servicii 

Servicii 

Servicii 

Servicii 

Economic      Tehnician în activități                 liceal                       56 
economice 

Economic      Tehnician în administrație        liceal                       28 
Comert           Tehnician în activități de           liceal                       28 

comerț 
Turism și       Tehnician în turism                     liceal                       28 
Alimentație 
Turism și        Tehnician în gastronomie          liceal                       28 
Alimentație 
Turism și       Ospătar (chelner)- vânzător     profesional           14 
Alimentație   în unități alimentare 
Turism și       Bucătar                                      profesional           14 
Alimentație 
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LICEUL TEHNOLOGIC „IOAN BOJOR” REGHIN
Dragi tineri absolvenţi!

Vă salutăm în numele colectivului de profesori și elevi din cadrul Liceului Tehno-
logic ”Ioan Bojor” Reghin. O condiţie esenţială în alegerea și învăţarea cu succes 
a unei meserii este ca aceasta să corespundă aptitudinilor și idealurilor fiecăruia.
Dorim să vă călăuzim în alegerea drumului în viaţă, prezentându-vă oferta liceului  
nostru la școala profesională.
Cu aceste profiluri încercăm să facem faţă cerinţelor tot mai mari ale economiei 
judeţului Mureș, prin pregătirea superioară a muncitorilor calificaţi!
În urma rezultatelor activităţii noastre, elevii pot începe cariera profesională pe 
piaţa muncii sau pot opta pentru înfiinţarea de firme proprii, cu finanţare de la 
Uniunea Europeană.

  Obiectivele noastre sunt:
  • Să generăm idealuri
  • Să dăm vigoare intelectuală și profesională
  • O pregătire de specialitate performantă

Str. Râului nr. 16, Tel./Fax. 0365-410.936, jud. Mureș
E-mail: liceul.ioanbojor@yahoo.com; web: http://ioanbojor.licee.edu.ro/

OFERTA EDUCAŢIONALĂ, Anul şcolar 2019-2020
Aceste calificări sunt cele mai căutate pe piaţa muncii şi se pot accesa 

fonduri europene de finanțare

• 1 clasă liceu
- calificarea profesională: 
Tehnician în activităţi economice
- domeniul – Servicii
Discipline Examen Bacalaureat:
 - Limba română
 - Matematică, 
 - Geografie, Logică și argumentare, 
Psihologie, 
 - Economie                  

• 1 clasă liceu
- calificarea profesională:
Tehnician în industria alimentară
- domeniul – Industrie alimentară
Discipline Examen Bacalaureat:
        - Limba română
        - Matematică, 
        - Fizică, Chimie, Biologie

• 1 clasă liceu
- calificarea profesională:
Tehnician în gastronomie
- domeniul – Turism și alimentaţie
Discipline Examen Bacalaureat:
 - Limba română
 - Matematică, 
 - Geografie, Logică și argumentare, 
Psihologie, 
 - Economie

• 1 clasă  - a IX-a – Învăţământ profesional
- calificarea profesională:  
Lucrător  în agroturism
- domeniul – Agricultură

• 1 clasă - a IX-a – Învăţământ profesional
- calificarea profesională:  
Ospătar (chelner), 
vânzător în unități de alimentație
- domeniul – Turism și alimentaţie

• 1 clasă – a IX-a – Învăţământ profesional
- calificarea  profesională:
Mecanic auto
- domeniul – Mecanic 

• 1 clasă postliceal
- Tehnician în protecția plantelor

• Orice tip de unitate economică (magazine, 
fabrici, firme de prestări servicii, firme de 
asigurări, agenţii de brokeraj, administraţia 
financiară, bănci)

• Unităţi pentru prelucrarea cărnii, laptelui și 
peștelui
• Fabrici de băuturi alcoolice și nealcoolice, 
Mori și unităţi de panificaţie
• Laboratoare de patiserie și de cofetărie
• Laboratoare de testare a calităţilor materii-
lor și a produselor alimentare

• Pensiuni agroturistice, hoteluri, restauran-
te, laboratoare de patiserie și cofetărie, uni-
tăţi de alimentaţie publică, cantine, pizzerii

• pensiuni agroturistice 
• Ferme agricole private sau de stat
• Afacere proprie, finanţată din fonduri 
europene

• Pensiuni agroturistice, hoteluri, restauran-
te, laboratoare de patiserie și cofetărie, uni-
tăţi de alimentaţie publică, cantine, pizzerii

• Agenţi economici privaţi și de stat 
pentru reparaţii auto
• Ferme agricole private sau de stat
• Afacere proprie, finanţată din fonduri europene

• Unităţi economice de profil

UNDE TE POŢI ANGAJA?

Optaţi în fişele de înscriere pentru unitatea noastră şcolară şi veţi avea o meserie de viitor!
ÎNSCRIEŢI-VĂ  LA  ŞCOALA  NOASTRĂ! Vă aşteptăm!

În baza studiilor absolvite viitorii absolvenţi se pot angaja oriunde în Europa cu certificatele de competenţe nivel 3 și 4

LICEUL TEHNOLOGIC „IOAN BOJOR” REGHIN
Str. Râului nr. 16, Tel./Fax. 0365-410.936, jud. Mureş
E-mail: liceul.ioanbojor@yahoo.com; web: http://ioanbojor.licee.edu.ro/

OFERTELE LICEULUI TEHNOLOGIC „IOAN BOJOR” REGHIN

•  Săli de clasă, laboratoare, cabinete reabilitate și modern utilate.
•  5 spaţii amenajate pentru desfășurarea instruirii practice, lot școlar cu suprafaţa de 5,10 ha, 
solar și seră ecologică, parc auto dotat cu două autoturisme Logan, două tractoare primite prin 
fonduri PHARE T-VET.
• Conectare la Internet, imprimante, calculatoare (primite prin program Guvernamental și pro-
iectul Phare), copiatoare, videoproiectoare, 2 table electronice, două cabinete de informatică –din 
care unul dotat cu program AeL;
• Biblioteca cuprinde 7857 volume.
• Cadre didactice bine pregătite, dornice de perfecţionarea profesională.
• Bază sportivă serios revigorată: sală de sport, teren de tenis, baschet, volei.
• Prin mansardarea clădirii PHARE au fost amenajate patru noi săli de clasă. 
• Siguranţa elevilor este asigurată prin sistem de intrare-ieșire cu video-interfon.
• Obţinerea permisului de conducere categoria B.

Acte de studii dobândite:

• Portofoliu personal – educaţie permanentă
• Certificat de calificare profesională nivel III 
– pentru învăţământul profesional
• Certificat de calificare nivel IV – pentru în-
văţământul liceal
• Certificat de calificare nivel V – pentru în-
văţământul postliceal
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Liceul Teoretic „Samuil Micu” din Sărmaşu îmbi-
nă în mod eficient educația teoretică cu instruirea 
practică. Pe lângă învățământul preşcolar şi cel 
primar, instituția de învățământ dispune de învăță-
mânt liceal, curs de zi, în profilul real, cu specia-
lizarea „Ştiințe ale naturii” şi uman, specializarea 
„Filologie”, precum şi de învățământ profesional 
pentru calificarea de lucrător în mecanică agricolă.

10 la Evaluarea Națională

Pe lângă numeroase participări la olimpiade, simpozioane și con-
cursuri locale sau naționale, Liceul Teoretic „Samuil Micu” din  
Sărmașu se mândrește cu un rezultat remarcabil: eleva Codruța  

Jucan a obținut anul trecut media 10 la Evaluarea Națională, fiind una 
dintre cei patru elevi din județ care au realizat această performanță.
Totodată, Corul Belcanto face cinste școlii și localității, după 
cum a detaliat Elena Jucan, directoare ajunctă a Liceului Teo-
retic „Samuil Micu”: „Corul Belcanto ne-a reprezenat din nou la 
Olimpiada organizată la Sibiu, de unde s-a întors cu mențiune, 
datorită părintelui-profesor Daniel Camară care susține grupul 
și îl ține mereu organizat. Corul are cam 40 de elevi care nu 
sunt ușor de adunat fiindcă sunt membri care sunt plecați la li-
ceele din județ sau chiar la facultate, dar care se reunesc atunci 
când avem diverse concursuri sau evenimente la nivel local. 
Avem și elevi care aparțin unor culte religioase diferite, printre 
care adventiști, reformați și ortodocși.“ 
Elena Jucan a precizat că instituția de învățământ beneficiază 
și de sprijinul autorităților locale: „Şcoala nu ar putea să ajungă 
la rezultate excepționale fără sprijinul comunități locale, care 

ne ajută. Chiar și transportul pe care îl efectuăm la concursuri, 
olimpiade și inclusiv la activitățile ce țin de comisiile metodice 
ale cadrelor didactice din școala noastră. Avem o bună colabo-
rare atât cu Primăria, cât și cu Poliția locală, cu care am orga-
nizat un concurs local de desen, în cadrul căruia doi elevi s-au 
calificat la faza județeană.“

Rezultate sportive notabile

„Echipa de fotbal a avut rezultate foarte bune. Anul trecut a obținut 
locul I pe județ și s-a calificat la faza interzonală. Avem și o echipă 
de baschet fete, la gimnaziu, și volei. La nivel liceal, am obținut 
locul II pe cerc pedagogic“, a menționat Ciprian Ruță, profesor de 
educație fizică și director al Liceului Teoretic „Samuil Micu”.

Andrei VORNICU

Liceul Teoretic „Samuil Micu” din Sărmașu. 
Condiții materiale excelente, rezultate pe măsură

„Ne propunem să asigurăm o educație de calitate, în acord cu nevoile comu-
nității și ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a elevilor de azi, 
viitori cetățeni activi, deplini conștienți de propria valoare și competitivi pe 
piața muncii locale și europene. 
Şcoala noastră se constituie într-o organizație educațională complexă și 
modernă care oferă oportunități de educație și instruire accesibilă, la stan-
darde europene, în domenii cerute pe piața muncii, sprijinind în același timp 
dezvoltarea carierei.
Liceul nostru are o bună dotare materială, astfel încât elevii și cadrele didactice 
își desfășoară activitatea la cele mai înalte standarde.“

Ciprian Ruță,  
directorul Liceului Teoretic „Samuil Micu”

Ciprian Ruță, directorul Liceului Teoretic „Samuil Micu”

Liceul Teoretic „Samuil Micu” din Sărmaşu

Elena Jucan, directoare ajunctă a Liceului Teoretic „Samuil Micu”

Elevi, la oră

Două cabinete de informatică - cu 25 calculatoare/cabinet  
- rețea internet;
- Laborator dotat de chimie;
- Laborator dotat de fizică;
- Atelier de mecanică agricolă;
- Bibliotecă ce însumează un număr de 24.000 de volume;
- Cabinet medical.

Oferta educațională pentru anul şcolar 2019-2020:
Învățământ liceal - filiera teoretică:
- profil Real - Ştiințe ale naturii - 28 locuri;
- profil Uman - Filologie - 28 locuri.
Învățământ profesional:
Mecanică - mecanic agricol - 28 locuri, 3 ani.
Obiective: dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor specifice unei calificări profesionale 
de nivel 4 al Cadrului Național al Calificărilor; dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor, 
preponderent în cadrul stagiilor de pregătire practică organizate la operatorii economici.



17 GHidul ABsolventului
mai 2019

 

 

 

 

 

Misiunea școlii  
Liceul Silvic Gurghiu asigură o educație de calitate în acord cu nevoile comunit

în societate. 
Viziunea școli i  
Liceul Silvic Gurghiu urmăreşte să devină o şcoală deschisă pentru toţi elevii, indiferent de etnie, sex, sau convingeri religioase, pen

convieţuirea armonioasă a acestora, un exemplu de bună practică pentru un comportament responsabil, tolerant, care dă şanse e
simţi competent, autonom dar şi partener activ al unei echipe şi al întregii comunităţi, astfel încât fiecare beneficiar al actului educaţional să devină arhi

 

Specializarea: Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere  
Forma de învățământ: ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL la zi  
Nivelul de calificare : 4 
Nr. de locuri : 56 (2 clase)  
Oportunități de plasament pe piața muncii: 
În cadru unui Ocol silvic: Tehnician silvic, șef de district 
(brigadier), pădurar ,tehnician de vânătoare, paznic de 
vânătoare, șef echipă exploatări forestiere, responsabil 
depozit materiale lemnoase, șef echipă drumuri forestiere. 
În cadrul unei asociații de vânătoare: maistru de vânătoare, 
paznic de vânătoare. 
În cadrul unei firme private de exploatarea lemnului: 
tehnician în exploatări forestiere.  

Specializarea: Tehnician silvic
Forma de învă
Taxa de școlarizare
Nivel de calificare
Nr. de locuri
de bacalaureat)
Oportunită
În cadru unui Ocol silvic: Tehnician silvic, 
tehnician de vânătoare, paznic de vânătoare, 
responsabil depozit materiale lemnoase, 
În cadrul unei asocia
În cadrul unei firme private de exploatarea lemnului: tehnician în exp
forestiere.  

Baza materială a Liceului Silvic Gurghiu cuprinde: 
- O clădire modernă, construită prin proiect PHARE TVET, intrată în folosin
- 2 laboratoare de specialitate, o sală de sport, un teren de fotbal, o bibliotecă 
- Pepinieră didactică cu o suprafață de 1,5 ha; 
- Fond de vânătoare cu o suprafață de 7012 ha; 
- Muzeu didactic de vânătoare cu peste 200 specii de vânat; 
- Parc Dendrologic cu o suprafață de 10 ha (250 specii de arbori); 
- Cantină și Internat cu 110 paturi; 
- Utilaje de prelucrarea lemnului, echipamente pentru silvicultură 

(strung și mașină de profilat cu comandă numerică, mașini de șlefuit și de rindeluit, freze, rabotez
LICEUL SILVIC GURGHIU a încheiat convenții cadru pentru efectuarea stagiilor de preg

țară, și cu firme care au ca obiect de activitate exploatarea și prelucrarea lemnului, elevii având posibilitatea ca dup
acestor firme. 

LICEUL SILVIC GURGHIU
Gurghiu, Str.

Tel./Fax: 0265
email: csg_ms@yahoo.com, web: colegiulsilvicgurghiu.ro 

126 DE ANI – în slujba ,,Aurului verde” al 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL 
 

ție de calitate în acord cu nevoile comunității și oferă șanse egale fiecărui tânăr pentru a deveni o personalitate puternică, independentă 

ic Gurghiu urmăreşte să devină o şcoală deschisă pentru toţi elevii, indiferent de etnie, sex, sau convingeri religioase, pentru a asigura apropierea dintre grupuri, acceptarea 
convieţuirea armonioasă a acestora, un exemplu de bună practică pentru un comportament responsabil, tolerant, care dă şanse egale de dezvoltare personală tuturor, care va satisface nevoia fiecărui elev de a se 

artener activ al unei echipe şi al întregii comunităţi, astfel încât fiecare beneficiar al actului educaţional să devină arhitectul propriului său viitor.

Domeniul: 
RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

Specializarea: Tehnician silvic 
Forma de învățământ: ȘCOALĂ POSTLICEALĂ, învățământ la zi, 2 ani   

școlarizare: 1700 LEI(se achită în 3 rate egale) 
Nivel de calificare: 5  
Nr. de locuri: 28 ( Au dreptul să se înscrie absolvenții de liceu cu sau fără diplomă 
de bacalaureat) 
Oportunități de plasament pe piața muncii:  
În cadru unui Ocol silvic: Tehnician silvic, șef de district (brigadier), pădurar, 
tehnician de vânătoare, paznic de vânătoare, șef echipă exploatări forestiere, 
responsabil depozit materiale lemnoase, șef echipă drumuri forestiere. 
În cadrul unei asociații de vânătoare: maistru de vânătoare, paznic de vânătoare. 
În cadrul unei firme private de exploatarea lemnului: tehnician în exploatări 
forestiere.   

Specializarea: Tehnician în silvicultură 
Forma de învă
Nivelul de calificare
Nr. de locuri
Oportunită
În cadru unui Ocol silv
pădurar,
exploatări forestiere, responsabil depozit materiale lemnoase, 
echipă drumuri forestiere.
În cadrul unei asocia
de vânătoare.
În cadrul unei firme private de exploatarea lemnului: tehnician în 
exploatări forestiere.

O clădire modernă, construită prin proiect PHARE TVET, intrată în folosință în 2008 în valoare de 200.000 de euro. 
2 laboratoare de specialitate, o sală de sport, un teren de fotbal, o bibliotecă și un laborator de informatică. 

tilaje de prelucrarea lemnului, echipamente pentru silvicultură și vânătoare, echipamente IT și birotică, în valoare de 550.000 de euro 
șini de șlefuit și de rindeluit, freze, raboteză, 3 tractoare, arme de vânătoare, etc.) 

ții cadru pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică cu Direcțiile și Ocoalele silvice din 
și cu firme care au ca obiect de activitate exploatarea și prelucrarea lemnului, elevii având posibilitatea ca după absolvire să fie angajați ai 

REZULTATE la 
2013 – Gurghiu
premiul 
Austria -
2014 - Timi
Italia - Locul
2015  Bra
2016  Câmpulung
Austria -
Locul I –
2017  Năsăud
2018  Brăne
2019  Gurghiu

LICEUL SILVIC GURGHIU  - TRADIȚIE ȘI PROFESIONALISM 
Str.  Republicii, nr.  4, Jud. Mureș, 

Tel./Fax: 0265-536004, 
email: csg_ms@yahoo.com, web: colegiulsilvicgurghiu.ro  

 
în slujba ,,Aurului verde” al țării – PĂDUREA 

 

Ă PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

o personalitate puternică, independentă și capabilă să se integreze activ 

tru a asigura apropierea dintre grupuri, acceptarea reciprocă şi 
gale de dezvoltare personală tuturor, care va satisface nevoia fiecărui elev de a se 

tectul propriului său viitor. 

Specializarea: Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere  
Forma de învățământ: ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL la zi  
Nivelul de calificare : 4 
Nr. de locuri : 28 (1 clasă)  
Oportunități de plasament pe piața muncii: 
În cadru unui Ocol silvic: Tehnician silvic, șef de district (brigadier), 
pădurar, tehnician de vânătoare, paznic de vânătoare, șef echipă 
exploatări forestiere, responsabil depozit materiale lemnoase, șef 
echipă drumuri forestiere. 

rul unei asociații de vânătoare: maistru de vânătoare, paznic 
de vânătoare. 
În cadrul unei firme private de exploatarea lemnului: tehnician în 
exploatări forestiere. 
REZULTATE la Concursurile de Competențe în Silvicultură: 

Gurghiu - Locul I pe echipe, Locurile I, II și III la individual și 
 special la probele de mânuirea motoferăstrăului 
-  Locul VII pe echipe la Concursul European de Silvicultură 

Timișoara - Locul I pe echipe 
Locul VII pe echipe la Concursul European de Silvicultură 

Brașov - Locul II pe echipe 
Câmpulung – Moldovenesc – Locul I pe echipe 

- Locul V pe echipe la Concursul European de Silvicultură și   
– Man Adelin la proba de doborâre a arborelui 

Năsăud – Locul II pe echipe 
Brănești – Locul III pe echipe 
Gurghiu – Locul II pe echipe 

 

Profesorul Antoniu-Ioan Berar alături de soția 
sa Marcela, și ea profesoară de geografie, el la 
Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș, ea la 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Luduș, sunt cunoscuți 
pentru profesionalismul lor, fiind apreciați atât 
de elevii lor, cât și de părinți. 
În anul 2015, cei doi au tipărit lucrarea „Luduș 
- Plantele din orizontul local și importanța lor. 
Sinteze pentru elevi”, iar în anul 2018 a văzut 
lumina tiparului „Premise fizico-geografice în 
dezvoltarea orașului Luduș”, ambele volume 
fiind tipărite în foarte bune condiții grafice la 
Editura MEGA din Cluj-Napoca. Pe lângă aceste 
două lucrări în bibliografia prof. Antoniu-Ioan 
Berar se înscrie și colaborarea substanțială 
la Monografia orașului Luduș apărută în anul 
2008 și la cea care este în curs de apariție.

De la teorie la practică

La aparițiile editoriale și munca de cercetare 
care se va finaliza cu un doctorat, Antoniu-Ioan 
Berar este și un adept al mișcării fizice efectu-
ând raiduri mai lungi cu autoturismul sau mai 
scurte cu bicicleta. Probabil în cursul unei ase-
menea deplasări s-a gândit la materializarea 
unui proiect potrivit pentru elevii clasei a VII-a B 
al căror diriginte este. De la gând la faptă s-au 
scurs doar 3-4 luni, timp în care toate amănun-
tele unei excursii memorabile să fie încheiate. 
Cu un substanțial sprijin din partea părinților, 
elevii care s-au înscris în excursia programată 
pentru trei zile la Budapesta și-au verificat căr-
țile de identitate sau pașapoartele, cei care le 
aveau, ori și-au făcut procuri notariale, cei care 
nu aveau vârsta de 14 ani. 
Deplasarea s-a făcut cu un microbuz conforta-
bil închiriat de la firma Happy Serv Luduș, firmă 

cu care Antoniu-Ioan Berar a colaborat încă din 
anul 2001, de la înființare și care nu l-a deza-
măgit niciodată.
În prima din cele trei zile, traseul i-a dus la Arad, 
acolo unde s-au cazat la o pensiune. Pe par-
curs, levii au vizitat Muzeul Memorial Aurel Vla-
icu de lângă Geoagiu, apoi stațiunea Geoagiu 
Băi cu termele romane și cascada Clocota. De 
la Deva s-au abătut până la Brad unde au vizitat 
Muzeul Aurului, după care și-au continuat dru-
mul spre Arad.

Ziua a doua, Budapesta
În dimineața zilei de 14 aprilie a urmat momen-
tul important al trecerii graniței. Pentru unii din-
tre elevi, momentul a fost deosebit, emoționant, 
fiind la prima ieșire din țară. Formalitățile va-
male au durat foarte puțin la Nădlac, doar 10-15 
minute, timp în care vameșii au fost ocupați cu 

citirea procurilor. La întoarcere procedura a fost 
și mai simplă, s-au verificat doar pașapoarte-
le,în mai puțin de cinci minute.
Fiind foarte aproape de Budapesta, circa 200 de 
kiloemtri parcurși pe autostradă, în scurt timp 
elevii din Luduș au ajuns la Budapesta, un oraș 
foarte frumos cu nenumărate obiective turistice. 
„Unul dintre cele mai vizitate obiective turistice 
din Budapesta este Cetatea Buda, excelent pusă 
în valoare. Am vizitat toate clădirile din Cetate, 
inclusiv clădirea Președenției, Muzeul de Artă, 
am admirat panorama orașului de la înălțimea 
Bastionuluil Pescarilor, după care ne-am depla-
sat spre zona comercială unde ne-am refăcut 
forțele la un local”, spune Antoniu -Ioan Berar.
În continuare, elevii au vizitat Gara de Vest, o 
construcție datând de la sfârșitul secolului al 
XIX-lea cu elemente de structură pe care era 
scrisă firma Eiffel din Paris, probabil cea care a 
construit și celebrul turn din capitala Franței. A 

urmat o plimbare de-a lungul Dunării, au admirat 
clădirea Parlamentului, Memorialul victimelor co-
munismului din octombrie 1956, Podul cu lanțuri. 
Elevii au fost impresionați de Memorialul dedicat 
holocaustului când evreii au fost deportați în la-
gărele de exterminare în anii 1944-1945. „Ima-
ginea șirului de încălțăminte turnată în metal 
ne-a făcut să ne gândim la suferințele prin care 
au trecut oamenii, evenimente  care nu vrem să 
se mai repete vreodată”, spune prof. Berar care 
regretă că din cauza timpului care a trecut foarte 
repede nu au reușit să facă o croazieră pe Dună-
re. Dar, poate altă dată.

O excursie cu „va urma”

Pe drumul de întoarcere spre România a urmat și 
o lecție de geografie în care formele de relief ale 
Ungariei, Câmpia Panoniei se derulau în mersul 
microbuzului, caracterul istoric și turistic al excur-
siei fiind completat în mod fericit cu cel geografic. 
Cazarea pentru a doua noapte a fost asigurată la 
pensiunea cunoscută din Arad, acolo unde elevii 
au constatat că de la Arad se ajunge mai greu 
acasă decât la Budapesta. „Important este că ele-
vii, unii dintre ei pentru prima oară ieșiți din țară 
au avut ocazia să admire un oraș foarte frumos, o 
capitală europeană, au trăit experiențe noi”, spune 
prof. Berar. Succesul acestei excursii îl determină 
pe profesorul ludușean să repete aceste ieșiri de 
2-3 zile, atât în țară, cât și în țările vecine, Bulga-
ria, Serbia și chiar Ungaria care are încă și alte 
zone frumoase. Desigur, această primă excursie 
în străinătate organizată de un profesor de la un 
Gimnaziu din Luduș este memrabilă pentru par-
ticipanți și văzând beneficiile aduse dezvoltării 
elevilor , trebuie repetată.

Ioan A. BORGOVAN

Excursie educativă la Budapesta
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Liceul Tehnologic ,,Vasile Netea” Deda

Oferta educațională

Unitatea de învăţământ a fost înfiinţată în anul 1938.
În ultimii ani s-a pus accentul pe pregătirea teoretică  

şi tehnologică.

FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT ŞCOLARIZATE
Forma de învăţământ-zi
-nivel de învăţământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, post-
liceal
Forma de învăţământ-frecvenţă redusă
-nivel de învăţământ liceal: filiera teoretică și filiera tehnologică
Forma de învăţământ-A doua șansă
-nivel de învăţământ gimnazial,o grupă clasele V-VIII pentru 
adulţii care au abandonat de timpuriu școala.
-nivel de învăţământ postliceal - Tehnician în activităţi de agro-
turism montan- de la buget, fără taxă

Activităţi extracurriculare
- Balul Îndrăgostiţilor
- Balul Bobocilor
- Elevii au talent
- Ansamblul folcloric
- „Junii Călimanilor”
- Zilele Şcolii  Dedene
- Concursuri sportive

Concursuri şcolare
Premiul I - Questions pour des champions-Tg.Mureș
Premiul III- Festivalul Internațional ,,Chants , sens sur scene” 
-faza internațională
Premiul III- Festivalul Internațional ,,Chants , sens sur scene”- 
faza interjudețeană
Premii speciale- Festivalul Internațional ,,Chants , sens sur scene”
Premiul I, II, III, premiul special-Concursul județen de eseu, cre-
ație, interpretare ,,Lucian Blaga” Reghin
Mențiuni la Concursul județean de eseu, creație, interpreta-
re,,Cuvinte ce exprimă adevărul” Tg.Mureș
Premiul special - Concursul județean „Din valurile vremei” Tg.
Mureș
Premiul I, II, III, Mențiuni - Concursul de evaluare în educație, 
Limba română, nivel județean
 Festivalul-concurs „Sloboză-ne gazdă-n casă”, Premiul I, Pre-
miul al II-lea

Parteneriate
Contracte de parteneriat cu asociații, ONG-uri și agenţi econo-
mici din domeniile prelucrarea lemnului și construcții în vederea 
efectuării stagiilor de pregătire practică a elevilor.

Nivel de învățământ: liceal
Profil real
Specializarea: Ştiințele naturii
1 clasă - 28 locuri

Profil tehnic  
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Specializarea: 
Tehnician în prelucrarea lemnului
1 clasă - 28 locuri 

Domeniul:Fabricarea produselor din lemn
Calificarea profesională: Tâmplar universal/ Tapițer 
plăpumar-saltelar
1 clasă - 14 locuri /14 locuri

Învățământ postliceal
Domeniul: Agricultură
Specializarea: Tehnician activități de agroturism montan
1 clasă - 28 locuri

Programul „A doua șansă”- destinat adulților care nu au finali-
zat învățământul gimnazial (clasele V-VIII)
Program ,,A doua șansă”- nivel gimnazial, finanțat prin proiec-
tul POCU ID 115353 ,,De la marginalizare la integrare!”

Oferta curriculară:
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII
• Informatica, clasa a IX-a A
• România – țara mea
• Incursiune în istoria umanității
• Curiozitățile Terrei
• Potențialul turistic al Terrei
• Ecologie și protecția mediului
Resurse materiale
- 24 săli de clasă  din care:
- cabinet de  informatică dotat cu echipamente IT   de ultimă 
generaţie.
- laborator de chimie 
- cabinet de fizică 
- cabinet de geografie 
- cabinet de biologie
- cabinet de limba engleză  
- Clădire atelier școlar construită și dotată conform standarde-
lor europene prin programul multianual PHARE TVET 2004-2006 
- atelier de prelucrarea lemnului 
- cabinet de desen tehnic pentru prelucrarea lemnului 
- cabinet de materii prime și materiale pentru prelucrarea 
lemnului 
- cabinet pshihologie-consiliere psihologică
- C.D.I. dotat cu sală de lectură și peste 4000  volume.
- Sală de sport 
- Teren de sport sintetic
- Revista școlară „VANET”

Olimpiade şcolare
- Premiul II - clasa a XI-a, faza națională 2018, la Olimpiada 
din aria curriculară Tehnologii;
- Olimpiada națională din aria curriculară „Tehnologii”
- Locul I, II, III - faza județeană, olimpiada națională din aria 
curriculară „Tehnologii” în perioada 2013- 2018

Implicarea în 2 proiecte cu finanțare europeană 
1. Partener 1 - proiectul POCU  ID 115353
,,De la marginalizare la integrare!”
2. Proiect ROSE …. Pentru licee, subproiectul SPOR
 

Contact
Adresa:
Localitatea: Deda, Strada Principală, nr. 422, 
Judeţul Mureş
E-mail: liceuldeda@yahoo.com
Tel/fax 0265556450
Tel. 0265556350

,,Educaţia este cel mai frumos dar pe care
îl poate dobândi omul” - Platon
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Pentru locuitorii din Luduș, instituția învăță-
mântului s-a manifestat pentru prima oară cu 
adevărat odată cu înființarea „în 1840 a unei 
școli confesionale a românilor greco-catolici și 
ortodocși din Luduș. 
Localul școlii era din lemn, situat „în deal”, 
lângă vechea biserică greco-catolică”, după 
cum menționează prof. Adrian Mihai Olaru în 
lucrarea sa, „Luduș o istorie neterminată”. Pe 
vremea aceea, în anul 1838, în Luduș erau 
313 case, iar în cartierul Gheja - 223 case. De 
Colonia Roșiori nu se știa atunci. Prof. Mircea 
Gheborean amintește de o școală din lemn la 
1894 în lucrarea „Învățământul românesc din 
districtul protopopesc al Ludușului de Mureș 
între anii 1867 și 1918”. 
Despre dezvoltarea învățământului ludușean în 
secolului XX, Mircea Gheborean spune că „La 
inițiativa teologului și profesorului Ioan Modri-
gan în actualul perimetru al Şcolii Gimnaziale nr. 
1 a funcționat Gimnaziul de Stat (1922-1928), 
apoi Şcoala Elementară de 7 ani, transformată, 
din anul 1960, în Şcoală Generală, iar din 2012, 
în Şcoală Gimnazială. În localurile extinse ale 
Şcolii Elementare a început să funcționeze, de 
la 1 septembrie 1953 și primul liceu din Luduș, 
sub denumirea de Şcoală Medie, liceu pentru 

care, în anul 1962, s-a construit un local nou 
(...)”. („Luduș. Un oraș.... o filă de poveste”).

Liceul actual

Profesoara Claudia Botezan scrie în lucrarea 
menționată mai sus că Liceul a sărbătorit în 
anul 2016 o jumătate de secol de viață. „În 
cei 53 de ani de existență, liceul a evoluat ca 
structură de la două clase cu 74 de elevi, patru 
profesori și un director, în anul școlar 1966-
1967 la actualul Liceu Tehnologic nr. 1 cu o 
structură complexă care asigură pregătirea 
teoretică, tehnică și profesională a elevilor din 
oraș și împrejurimi. Misiunea școlii este să 
asigure un proces de instruire și educație de 
calitate, care să formeze elevi pentru viitoarea 
carieră și pentru învățarea pe tot parcursul vie-
ții, oferindu-le astfel șansa de a deveni membri 
responsabili ai comunității”.
Actualul director al Liceului Tehnologic nr. 1 
Luduș, prof. Corneliu Claudiu Ciucă, ne prezin-
tă liceul modern cu 34 săli de clasă bine dotate 
și întreținute și cele opt laboratoare moderne: 
trei de informatică și câte unul de Fizică, Biolo-
gie-Chimie, Limbi străine, Mecatronică și Elec-
trotehnică alături de o Sală de sport. Pentru 

pregătirea practică, elevii au la dispoziție câte 
un atelier de textile, mecanică auto, electro-
tehnică și trei de mecanică.
Pentru anul școlar 2019-2020, la profilul teo-
retic sunt prevăzute clase de matematică-in-
formatică, științe ale naturii cu program nor-
mal, cu predare intensiv în limba engleză și cu 
predare în limba maghiară. La profilul tehnic 
liceal sunt clase de electrotehnică și mecatro-
nică, iar la Şcoala profesională sunt pregătiți 
elevi pentru specializările de mecanic auto și 
confecționer de produse textile.

„Pentru asigurarea unui învățământ de calita-
te, liceul nostru este încadrat doar cu profesori 
calificați și titulari, ingineri și maiștri cu o te-
meinică pregătire teoretică și practică. Suntem 
mândri de trecutul școlii, ne mândrim cu foștii 
absolvenți din seriile anterioare și ne strădu-
im să dăm societății absolvenți  de valoare”, 
spune prof. Corneliu Claudiu Ciucă, directorul 
Liceului Tehnologic nr. 1 Luduș, încrezător în 
performanțele cadrelor didactice și ale elevilor. 

Ioan A. BORGOVAN

Învăţământ modern, la Liceul Tehnologic nr. 1 din Luduș 

Soós Tibor Zsolt, antrenor la LPS și CSM Târ-
gu-Mureș pentru echipele de baschet juvenil și-a 
petrecut mai bine o treime din viață (a împlinit 35 
de ani în 17 aprilie) - dacă o luăm pur matematic și 
simplist - în antrenorat. Într-un interviu pe care ni 
l-a acordat, acesta a sintetizat anul competițional 
2018-2019 și ne-a vorbit despre activitatea pro-
priu-zisă de antrenorat și de sportiv. 

Reporter: Ne apropiem cu paşi mari de finalul se-
zonului de baschet juvenil, ce echipe ați avut an-
grenate în competiții şi ce rezultate au obținut?
Soós Tibor Zsolt: Pot să vă spun că a fost un an 
destul de aglomerat și greu pentru noi și țin să mul-
țumesc în mod deosebit conducerii Liceului cu Pro-
gram Sportiv Târgu-Mureș pentru sprijinul acordat. 
În acest an competițional am fost angrenați în cam-
pionatul național cu două echipe, U14 (copii născuți 
în anul 2005 sau mai mici) și U13 (copii născuți în 
anul 2006 sau mai mici). A fost un sezon extenuant 
cu  multe turnee cu deplasări lungi și obositoare.
De la începutul sezonului, în afară de sărbătorile de 
iarnă, n-am avut niciun sfârșit de săptămână liber. 
În ciuda faptului ca mai mereu am avut doi, trei și 
uneori chiar patru jucători accidentați, la U14 am 
reușit să ne calificăm la turneul final. Turneul Final 
al CN U14 Masculin se va desfășura în perioada 29 
mai - 2 iunie 2019 în localitatea Cluj-Napoca. După 
evoluția echipei și lotul de jucători consider că și 
la categoria de vârstă U13, locul nostru ar fi fost 
printre primele 8 echipe din țară, dar, din păcate, 
anul acesta am ratat calificarea la turneul final. Pri-
vind în urmă, am avut un sezon cu multe momente 
frumoase, cu meciuri foarte bune, dar am avut și 
perioade mai puțin fericite care, din păcate, au dus 
la nerealizarea tuturor obiectivelor propuse.

Rep.: Ce vă propuneți în perioada imediat ur-
mătoare în vederea continuării activității în ex-
trasezon?
S. T. Zs.: Pentru noi sezonul competițional se va 
încheia imediat după turneul final de la U14, mai 
exact pe data de 2 iunie. Jucătorii vor primi o pau-
ză de aproximativ 3 săptămâni, timp în care eu voi 
pregăti echipele de copii pentru turneele de baby 

și mini baschet de la Costinești. La începutul  lunii 
iulie o să reluăm antrenamentele. Consider că, în 
vacanța de vară, jucătorii pot progresa enorm, însă 
acest lucru necesită multă muncă și determinare. 
De obicei, în prima parte a pregătirii, muncim mult 
la tehnica și tactica individuală, după care urmează 
să ne îndreptăm atenția către pregătirea fizică, cel 
mai probabil într-un cantonament. 

Rep.: Cât de mult contează antrenamentul şi 
timpul alocat pentru antrenament în dezvolta-
rea tinerilor sportivi?
S. T. Zs.: Pentru o organizare corectă a activităţii la 
nivelul copiilor și juniorilor este necesar să se aibă în 
vedere caracteristicile fiziologice și psihice specifice fi-
ecărei vârste. Acestea sunt importante nu numai pen-
tru stabilirea programului de desfășurare a instruirii ci 
și pentru stabilirea de criterii raţionale de evaluare și 

identificare a talentelor. Cunoașterea diverselor etape 
de dezvoltare și ordinea acestora, permite evitarea 
greșelilor care s-ar putea face în pregătire.

Rep.: Credeți că tinerii care practică azi bas-
chetul în România sunt hotărâți şi îşi doresc să 
facă o carieră în acest sport? 
S. T. Zs.: Din păcate, foarte puțini dintre tinerii 
sportivi se gândesc serios să-și facă o carieră din 
acest sport. Probabil că sunt mulți cei care visea-
ză să devină baschetbaliști de top, dar sunt puțini 
dispuși cu adevărat să facă sacrificiile necesare 
atingerii acestui obiectiv îndrăzneț. Pentru a deveni 
sportiv de performanță, talentul trebuie combinat 
cu o muncă asiduă, sacrificii dar și cu o motivație și 
determinare ieșite din comun.

A consemnat Sandu TUDOR

Interviu cu Soós Tibor Zsolt, antrenor la LPS Târgu-Mureş: 

„Pentru a deveni sportiv de performanță,  
talentul trebuie combinat cu o muncă asiduă”

Componenți echipa U13:
Kiss Roland
Bot Krisztian
Nagy Magor
Morar Dragos
Bukur Gabor
Markovics Gergő 
Baba Oliver
Győrki Norbert 
Trif Robert
Zólyomi Nandor
Pop David
Antal Vazul
Heim Milán 
Kis Nimrod

Componenți echipa U14:
Kapusi Peter
Szász Tamas
Fazakas Gaspar
Major Koppany
Stoica Raul
Sipos Paul
Mihály Csaba
Péter Kalman
Kiss Roland
Bot Krisztian
Nagy Magor
Markovics Gergő 
Bukur Gabor
Pop David
Baba Olivér
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Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate și vă mulţumim pentru înţele-
gere. Întreruperile programate pot fi vizualizate și pe www.distributie-energie.ro

Call Center Distribuţie: TelVerde – 0800-801-929

În atenţia consumatorilor 
de energie electrică!

Marți, 14 mai 2019 - joi, 16 mai 2019:
• în intervalul orar 08:30 – 16:30, în localitateaSi-
ghişoara, pe străzile: Trandafirilor, Crizantemelor, 
Lăcrămioarelor şi Lalelelor.

Vă aducem la cunoștinţă că în perioada următoare se vor 
executa o serie de lucrări în instalaţiile electrice, care vor 
duce la întreruperi în alimentarea cu energie electrică. 

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE  A ENERGIEI ELECTRICE MUREŞ

Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate și vă mulţumim pentru înţele-
gere. Întreruperile programate pot fi vizualizate și pe www.distributie-energie.ro

Call Center Distribuţie: TelVerde – 0800-801-929

În atenţia consumatorilor 
de energie electrică!

Miercuri, 15 mai 2019 şi sâmbătă, 18 mai 2019:
• în intervalul orar 09:00 – 14:00, în localitatea 
Gurghiu, str. Nouă

Vă aducem la cunoștinţă că în perioada următoare se vor 
executa o serie de lucrări în instalaţiile electrice, care vor 
duce la întreruperi în alimentarea cu energie electrică. 

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE  A ENERGIEI ELECTRICE MUREŞ

PIERDERE
LIVEBET1X2 S.R.L., cu sediul social  în Târgu Mureș, 
str. Solidarității nr. 21, jud. Mureș, J26/1158/2013, CIF: 
32465411 a pierdut următoarele certificate constatatoare 
pe care prin prezentul anunț le declară nule: nr. 26620 
din 12.06.2015; nr. 16110 din 28.03.2016; nr. 30502 
din 27.06.2014; 34970 din 14.08.2015; nr. 39402 din 
18.09.2015; nr. 19487 din 18.04.2017; nr. 13743 din 
14.03.2016; nr. 18007 din 08.04.2016; nr. 24100 din 
19.05.2014; nr. 40981 din 16.09.2014; nr. 28457 din 
16.06.2014; nr. 55859 din 12.12.2014.

Pierdut certificat constatator pentru sediu secundar pt. SC 
“3 TO-SPANGE SRL”, având J26/2034/2017. Îl decalr nul.

Laval senior srl, cu sediul în Tg. Mureș, str.Aleea Carpați 
nr.53, sc.B, Ap.42, CUI39574386, J26/1049/2018, anunță 
pierderea certificatelor constatatoare si a și a certificatului de 
înregistrare,emise de ORC Mureș.Le declar nule.

LICITAȚIE
Lichidatorul judiciar al debitoarei MIRPAN EURO SRL Gă-
nești, nr.710, jud. Mureș,societate aflată în faliment,vinde 
prin licitație publică bunurile societății: cuptor dospitor,s-
nec, centrală termică, ușă termopan, vitrina frigorifică etc.
Licitațiile vor avea loc săptămânal în fiecare zi de luni a   
săptămânii, biroul lichidatorului judiciar în Tg.Mureș,str.
Koos Ferencz, nr. 9, ap. 7, jud. Mureș, începând cu data 
de 06.05.2019.
Relații la telefon 0722646459 și 0740207742.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
I. Spitalul Clinic Judeţean Mureş, cu sediul în Tg. 
Mureș, str. Bernady Gyorgy nr. 6, Județul Mureș anunţă:
Organizarea licitaţiei publice cu plic închis, pentru în-
chirierea unor spaţii aflate în administrarea Spitalului, 
proprietate a Consiliului Judeţean Mureș, în conformi-
tate cu prevederile art. 15 din legea nr. 213/1998 pri-
vind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, 
cu respectarea HCJ 183/2013, HCJ 180/2014, HCJ 
37/2016.

II. Spaţiile supuse licitaţiei publice sunt: 
III. Termenul de închiriere este de 3 ani.
IV. Licitaţia se va desfășura în data de 17.05.2019, ora 
12:00, la sediul Spitalului Clinic Judeţean Mureș.
V. Documentaţia de atribuire se va descărca de pe si-
te-ul Spitalului Clinic Județean Mureș, secțiunea Infor-
matii publice/Licitatii.

VI. Depunerea ofertelor se va face la adresa și ora in-
dicată în documentaţia de atribuire (termen limită de 
depunere ofertă: 15.05.2019, ora 15.00). 

VII. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul 
Spitalului: Telefon: 0365882560; Fax: 0265230003.

Manager,
Dr. Ovidiu Gîrbovan

 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Spitalul Clinic JudețeanMureș 
România, 540072 TîrguMureș, județulMureș, str. BernádyGyörgy, nr. 6, Cod Fiscal 24014380 
Telefon: +40-265-230.000, Fax: +40-265-230.001, e-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro 
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Nr.C
rt. Locaţie Suprafața 

(mp) Tipulactivitătii 

1 AMBULATORIUL DE SPECIALITATE - B-
dul 1 Dec. 1918 Nr.24-26 Tg-Mures 2 Automat cafea si bauturi 

calde (2 buc) 

2 CLINICA PNEUMOLOGIE - Str. Ghe. 
Marinescu, nr. 5, Tg. Mures 2 Automat cafea si bauturi 

calde (2 buc)  

3 CLINICA PEDIATRIE - Str. Ghe. 
Marinescu, nr. 38, Tg. Mures 1 Automat cafea si bauturi 

calde ( 1 buc )  

4 CLINICA ORTOPEDIE  -  Str. Mihai 
Viteazu, nr. 31, Tg. Mures 1 Automat cafea si bauturi 

calde ( 1 buc ) 

5 CLINICA PSIHIATRIE II - str. Ghe. 
Marinescu, nr. 38, Tg. Mures 1 Automat cafea si bauturi 

calde ( 1 buc ) 

6 CLINICA BOLI INFECTIOASE I -  Str. 
Ghe. Doja, nr. 89 1 Automat cafea si bauturi 

calde ( 1 buc )   

7 CLINICA ONCOLOGIE - Str. Ghe. 
Marinescu, nr. 3, Tg. Mures 1 Automat cafea si bauturi 

calde ( 1 buc ) 

8 CLINICA OFTALMOLOGIE  -  Str. Marton 
Aron , nr. 26 1 Automat cafea si bauturi 

calde ( 1 buc ) 

9 CLINICA BOLI INFECTIOASE II -  Str. 
Ghe. Doja, nr. 127 1 Automat cafea si bauturi 

calde ( 1 buc ) 

10 CLINICA DERMATOVENEROLOGIE str. 
Gheorghe Doja, nr.12 1 Automat cafea si bauturi 

calde ( 1 buc ) 

11 AMBULATORIUL DE SPECIALITATE - B-
dul 1 Dec. 1918 Nr.24-26 Tg-Mures 3 

Produse alimentare: spatiul 
inchiriat se va folosi pentru 
comercializare produse  de 
patiserie.  

12 CLINICA MEDICINA INTERNA, str. Ghe. 
Marinescu, nr. 1, Tg. Mures 14 

Produse alimentare: spatiul 
inchiriat se va folosi pentru 
comercializare produse  
alimentare. 

13 CLINICA BOLI INFECTIOASE I -  Str. 
Ghe. Doja, nr. 89 14 Produse alimentare si 

cosmetice 

14 AMBULATORIUL DE SPECIALITATE - B-
dul 1 Dec. 1918 Nr.24-26 Tg-Mures 4 Chiosc ziare 

15 CLINICA ORTOPEDIE  -  Str. Mihai 
Viteazu, nr. 31, Tg. Mures 9,70 Xerox 

16 
COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ  
Str. Gheorghe Marinescu, nr. 1, Tg. 
Mures 

2 Automat papuci unică 
folosință (1 buc.) 

17 
SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE  
Str. Gheorghe Marinescu, nr. 1, Tg. 
Mures 

2 Automat papuci unică 
folosință (1 buc.) 

 
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Spitalul Clinic JudețeanMureș 
România, 540072 TîrguMureș, județulMureș, str. BernádyGyörgy, nr. 6, Cod Fiscal 24014380 
Telefon: +40-265-230.000, Fax: +40-265-230.001, e-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro 

2/3 

18 

SECȚIA CLINICĂ CARDIOLOGIE, 
MEDICINĂ INTERNĂ 
Str. Gheorghe Marinescu, nr. 1, Tg. 
Mures 

2 Automat papuci unică 
folosință (1 buc.) 

19 
SECȚIA CLINICĂ UROLOGIE 
Str. Gheorghe Marinescu, nr. 1, Tg. 
Mures 

2 Automat papuci unică 
folosință(1 buc.) 

20 
SECȚIA CLINICĂ ATI 
Str. Gheorghe Marinescu, nr. 1, Tg. 
Mures 

2 Automat papuci unică 
folosință (1 buc.) 

21 
SECȚIA CLINICĂ GASTROENTEROLOGIE 
Str. Gheorghe Marinescu, nr. 1, Tg. 
Mures 

2 Automat papuci unică 
folosință (1 buc.) 

22 SECȚIA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE 
Str. Koteles Samuel, nr.29, Tg. Mures 2 Automat papuci unică 

folosință (1 buc.) 

23 
CLINICA ORTOPEDIE ȘI 
TRAUMATOLOGIE 
Str. Mihai Viteazu, nr. 31, Tg. Mures 

2 Automat papuci unică 
folosință (1 buc.) 

24 CLINICA OFTALMOLOGIE 
Str. Marton Aron, nr.26 2 Automat papuci unică 

folosință (1 buc.) 

25 
CLINICA PSIHIATRIE II 
Str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, Tg. 
Mures 

2 Automat papuci unică 
folosință (1 buc.) 

26 

CLINICA PSIHIATRIE I 
Str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, Tg. 
Mures 
 

2 Automat papuci unică 
folosință(1 buc.) 

27 
COMPARTIMENT ENDOCRINOLOGIE 
Str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, Tg. 
Mures 

2 Automat papuci unică 
folosință (1 buc.) 

28 CLINICA ONCOLOGIE 
Str. Gheorghe Marinescu, nr.3 2 Automat papuci unică 

folosință (1 buc.) 

29 CLINICA BOLI INFECTIOASE II 
Str. Gheorghe Doja, nr.127 2 Automat papuci unică 

folosință (1 buc.) 

30 
CLINICA PNEUMOLOGIE 
Str. Gheorghe Marinescu, nr. 5, 
Tg.Mures 

2 Automat papuci unică 
folosință (1 buc.) 

31 COMPARTIMENT MEDICINA MUNCII 
B-dul. 1 Dec. 1918, nr. 24-26 2 Automat papuci unică 

folosință (1 buc.) 

32 SECȚIA NEUROPSIHIATRIE PEDIATRICĂ 
Str. Panseluțelor, nr.5, Tg. Mureș 2 Automat papuci unică 

folosință (1 buc.) 

33 CLINICA DERMATOVENEROLOGIE 
Str. Gheorghe Doja, nr.12 2 Automat papuci unică 

folosință (1 buc.) 

34 
CLINICA PEDIATRIE 
Str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, Tg. 
Mures 

2 Automat papuci unică 
folosință (1 buc.) 

35 CLINICA BOLI INFECTIOASE I 
Str. Gheorghe Doja, nr. 89 2 Automat papuci unică 

folosință (1 buc.) 

 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Spitalul Clinic JudețeanMureș 
România, 540072 TîrguMureș, județulMureș, str. BernádyGyörgy, nr. 6, Cod Fiscal 24014380 
Telefon: +40-265-230.000, Fax: +40-265-230.001, e-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro 

1/3 

Nr. 6522/07.05.2019 
 
 
 

 
Nr.C
rt. Locaţie Suprafața 

(mp) Tipulactivitătii 

1 AMBULATORIUL DE SPECIALITATE - B-
dul 1 Dec. 1918 Nr.24-26 Tg-Mures 2 Automat cafea si bauturi 

calde (2 buc) 

2 CLINICA PNEUMOLOGIE - Str. Ghe. 
Marinescu, nr. 5, Tg. Mures 2 Automat cafea si bauturi 

calde (2 buc)  

3 CLINICA PEDIATRIE - Str. Ghe. 
Marinescu, nr. 38, Tg. Mures 1 Automat cafea si bauturi 

calde ( 1 buc )  

4 CLINICA ORTOPEDIE  -  Str. Mihai 
Viteazu, nr. 31, Tg. Mures 1 Automat cafea si bauturi 

calde ( 1 buc ) 

5 CLINICA PSIHIATRIE II - str. Ghe. 
Marinescu, nr. 38, Tg. Mures 1 Automat cafea si bauturi 

calde ( 1 buc ) 

6 CLINICA BOLI INFECTIOASE I -  Str. 
Ghe. Doja, nr. 89 1 Automat cafea si bauturi 

calde ( 1 buc )   

7 CLINICA ONCOLOGIE - Str. Ghe. 
Marinescu, nr. 3, Tg. Mures 1 Automat cafea si bauturi 

calde ( 1 buc ) 

8 CLINICA OFTALMOLOGIE  -  Str. Marton 
Aron , nr. 26 1 Automat cafea si bauturi 

calde ( 1 buc ) 

9 CLINICA BOLI INFECTIOASE II -  Str. 
Ghe. Doja, nr. 127 1 Automat cafea si bauturi 

calde ( 1 buc ) 

10 CLINICA DERMATOVENEROLOGIE str. 
Gheorghe Doja, nr.12 1 Automat cafea si bauturi 

calde ( 1 buc ) 

11 AMBULATORIUL DE SPECIALITATE - B-
dul 1 Dec. 1918 Nr.24-26 Tg-Mures 3 

Produse alimentare: spatiul 
inchiriat se va folosi pentru 
comercializare produse  de 
patiserie.  

12 CLINICA MEDICINA INTERNA, str. Ghe. 
Marinescu, nr. 1, Tg. Mures 14 

Produse alimentare: spatiul 
inchiriat se va folosi pentru 
comercializare produse  
alimentare. 

13 CLINICA BOLI INFECTIOASE I -  Str. 
Ghe. Doja, nr. 89 14 Produse alimentare si 

cosmetice 

14 AMBULATORIUL DE SPECIALITATE - B-
dul 1 Dec. 1918 Nr.24-26 Tg-Mures 4 Chiosc ziare 

15 CLINICA ORTOPEDIE  -  Str. Mihai 
Viteazu, nr. 31, Tg. Mures 9,70 Xerox 

16 
COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ  
Str. Gheorghe Marinescu, nr. 1, Tg. 
Mures 

2 Automat papuci unică 
folosință (1 buc.) 

17 
SECȚIA CLINICĂ CHIRURGIE  
Str. Gheorghe Marinescu, nr. 1, Tg. 
Mures 

2 Automat papuci unică 
folosință (1 buc.) 

 Consiliul Național al Elevilor, structura națională de reprezenta-
re a drepturilor și nevoilor elevilor din România, găzduiește cea 
de-a doua ediție a proiectului „Gala elevului reprezentant”, eve-
niment care va avea loc pe data de 31 mai. Tema de anul acesta 
este una simbolică pentru bunul demers al actului educațional: 
„From ESC to CTRL in education”.

Educaţia, pas către valorile democratice
Din dorința de a recunoaște inițiativele de impact ale activiștilor 
educaționali, Consiliul Național al Elevilor își propune să premie-
ze contribuția acestora la îmbunătățirea sistemului de învăță-
mânt. Precum tasta CTRL nu funcționează decât împreună cu 
alte taste, nici sistemul de educație nu poate să atingă un nivel 
performant în lipsa unei eficiente cooperări între actorii săi.
“Gala va reuni elevi care, prin implicarea lor activă în viața co-
munității, sunt și vor fi cetățenii de care avem nevoie, profesori 
dedicați în totalitate perfecționării sistemului de învățământ, 
activiști care contribuie zilnic la înfăptuirea unei schimbări și 
echipele din spatele inițiativelor educaționale benefice pentru 
dimensiunea învățării ca factor formator în dezvoltarea perso-
nală și socială a elevilor. Educația reprezintă un factor indispen-

sabil pentru formarea unei comunități responsabile, orientate 
spre adevăratele valori democratice. În cazul în care cunoști o 
persoană ale cărei inițiative reprezintă un punct de reper pentru 
dezvoltarea performantă  a sistemului educațional, poți să o no-
minalizezi accesând următorul link: https://gala.consiliulelevilor.
ro/”, a precizat Alessandra Iușan, secretar executiv al Consiliului 
Judeţean al Elevilor Mureș.
Categoriile în cadrul cărora puteți face o nominalizare sunt: „Pro-
fesori de nota 10”, „Elevi care schimbă comunitatea”, „Inițiative 
pentru educație” și „Activiști pentru educație”. De asemenea, 
pentru mai multe detalii, puteți să accesați pagina oficială a Con-
siliului Național al Elevilor.

Sandu TUDOR

Încep înscrierile pentru Gala Elevului Reprezentat!
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S.C. FARMACORDIS PLUS SRL,
societate în faliment, organizează prin Lichidator Judiciar 

Cabinete Asociate de Practicieni  
în Insolvență Popa & Rus

LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

Pentru Valorificarea Următoarelor Active: 
1. Teren extravilan, în suprafață de 2.697 mp, situat în Co-
muna Albești, județul Mureș,
2. Teren intravilan, în suprafață de 419 mp, situat în Comu-
na Albești, județul Mureș, 
Terenurile sunt lipite faptic, și vanzarease face în bloc, cu 
pretul de pornire de 18.000 Euro+ TVA
Terenurile sunt amplasate în zona Strada Lungă la distanță 
de 150 m. de rețelele de apa, canalizare, electricitate,gaze 
naturale.

• Licitaţia va avea loc la data de 20.05.2019 ora 10:00, 
în Oradea, Calea Republicii, nr. 75, ap. 20-22, Bihor.
• Procedura de vânzare prin licitație publică va mai avea 
loc și în 03.06.2019, 18.06.2019 şi 01.07.2019 în același 
loc și la aceeași oră în aceleași condiții.
• Relaţii privind activele ce urmează a fi vândute la tel: 
0784.280.030
• Garanția de participare este de 10% din prețul de por-
nire.
• Regulamentele de participare la licitaţie pot fi procura-
te de la lichidatorul judiciar din Oradea, Calea Republi-
cii nr. 75, ap. 20-22,jud. Bihor, de luni până vineri între 
orele 09.00-16.00

“Conferințele Liceului Blaga”, proiect 
inițiat de profesoara de engleză Cristina 
Drescan din cadrul Liceului Tehnologic  
„Lucian Blaga” continuă în luna mai cu 
alte dezbateri și inivitați meniți să aducă 
un plus valoare educației tinerilor. Astfel, 
luna mai aduce un număr de patru confe-
rințe, trei dintre aceastea urmând să aibă 
loc într-o singură zi.

Prima conferință a lunii mai are ca temă 
„Educaţia ne unește” și va avea loc joi, 
23 mai, de la ora 13.00, la care sunt in 
invitați reprezentanți din conducerea 
școlii, cadre didactice, reprezentanţi ai 
părinţilor, elevilor, sindicatului, agenţilor 
economici, ONG-urilor, Consiliului Local 
și  Primăriei Municipiului Reghin. Urmă-
toarele trei conferințe sunt programate în 
ziua de luni, 27 mai, prima conferință (de 
la ora 11.00) va avea ca temă ”Planeta 
Pământ văzută de pe bicicletă”, oaspete 
fiind Radu Păltineanu, primul român care 
a traversat cele două Americi pe bicicle-
tă. A doua conferință (de la ora 12.00) va 
avea tema ”Reghinul de ieri și de azi”, 
și îi va avea ca invitaţi pe Klaus Birthler, 
arhitect, și pe Cristian Man, manager de 
proiect la Fundaţia Comunitară Mureș. 
Cei doi vor fi protagoniștii celei de a tre-

ia conferințe a zilei (de la ora 13.00) cu 
tema ”Biodiversitatea e tare! Despre na-
tură, activism civic și comunicare”. Toate 
conferințele vor fi găzduite de Laborato-

rul de Limbi Moderne din cadrul Liceului 
Tehnologic „Lucian Blaga”.

Alin ZAHARIE

Radu Păltineanu, oaspetele „Conferințelor Liceului Blaga”

Radu Păltineanu

Marea dragoste pentru cultura tradițională, 
pentru obiceiuri, tradiții și meșteșuguri ne-a 
îndemnat să ne gândim la un mod de a pre-
zenta preocupările elevilor pentru tot ceea ce 
înseamnă artă populară. Așa s-a născut pro-
iectul „Tezaur folcloric - izvorul dăinuirii noas-
tre”, organizat de Şcoala Gimnazială „Friedrich 
Schiller” Târgu-Mureș, în colaborare cu Inspec-
toratul Şcolar Județean Mureș, în parteneriat 
cu Centrul Județean pentru Cultură Tradițională 
și Educație Artistică Mureș, cu Protopopiatul 
Ortodox Român, cu Muzeul de Etnografie și 
Artă Populară Mureș, cu Biblioteca Județeană 
Mureș, cu Asociația „Dor străbun” și înscris în 
Calendarul activităților educative 2019. 

De ce „Tezaur folcloric”? 

Pentru că tradițiile, obiceiurile, portul și folclorul 
sunt comori inestimabile ce definesc un popor, 
făcându-l unic, statornic și nemuritor în ciuda cur-
gerii timpului. Redescoperirea și promovarea valo-
rilor tradiționale prin implicarea copiilor constituie 
o datorie de suflet a fiecăruia dintre noi, o dovadă 
a deschiderii spre integrare a unității noastre în 
diversitatea europeană. 
Coordonatorii proiectului sunt doamna prof. în-
vățământ primar Stoica Natalia și doamna di-
rector a Şcolii Gimnaziale „Friedrich Schiller”, 
prof. Bendriș Dana Maria.
Acest proiect își propune valorizarea tradițiilor, 
obiceiurilor și meșteșugurilor poporului nostru 
în contextul actual socio-cultural, transmiterea 
acestora precum și dezvoltarea sentimentului 
identității naționale.
Lucrările meșteșugărești române, maghiare, 
săsești, poloneze, rrome și turcești au fost re-
alizate și prezentate în acest concurs de 214 
concurenți din județele: Alba, Sibiu, Dâmbovi-
ța, Botoșani, Călărași, Cluj, Galați, Harghita, 
Mureș, Timiș, Vâlcea, Vrancea, Suceava pre-
cum și din Manisa - Turcia (participare indi-
rectă). Mulți dintre participanți sunt laureați ai 
ONMAT (Olimpiada Națională a Meșteșugurilor 
Artistice Tradiționale), desfășurată la Sibiu în 
anul 2018.
În cadrul Proiectului „Tezaur folcloric - izvorul 

dăinuirii noastre” a fost inclus un workshop 
care a avut drept scop evidențierea valorilor 
culturale europene comune. Acesta a reunit 
elevi participanți în Proiectul Erasmus+ „Eu-
ropean values are all RIGHT”/ 2018-1-RO01-
KA201-049454, inițiat și coordonat de Şcoala 
Gimnazială „Friedrich Schiller” în parteneriat cu 
școli din Italia, Grecia și Turcia.

Vizită la Muzeul  
de Etnografie  
şi Artă Populară

Întâlnirea grupurilor a avut loc în data de 3 mai, 
în incinta Muzeului de Etnografie și Artă Popula-
ră Mureș, desfășurându-se într-un climat cald și 
deschis. În cadrul discuțiilor elevii au fost receptivi 
și sensibili la frumosul artistic tradițional. S-a fă-
cut apoi un mic tur prin centrul istoric al orașului 
pentru a cunoaște municipiul Târgu-Mureș. De 
asemenea, s-a vizitat Palatul Culturii, Sala oglin-
zilor și Expoziția „Tonitza, suflet de copil”. Seara, 
după ședința tehnică, a avut loc susținerea unor 
referate cu tematică specifică: „Matematica iei” 
- Ilciuc Lăcrămioara, „Dansurile populare,  parte 
din sufletul nostru” - Sava Raul, „Portul popular” 
- Cornea Tania, „Tradiția Sânzienelor” - Marian 
Tudor Liviu, Obiceiuri pascale la polonezi - coord. 
prof. Ionuță Mirela Doina. 
Participanții s-au implicat atât intelectual prin as-
cultare și intervenții originale, cât și afectiv, prin 
exprimarea sentimentelor și emoțiilor estetice.
Suita de dansuri oltenești, coordonate de prof. 
Iordache Mihai, de la Palatul Copiilor din Râm-
nicu Vâlcea, a declanșat trăiri atât de puternice 
încât toți participanții au fost antrenați în ritmul 
și grația dansului „Ciuleandra”.

Ateliere interactive

Sâmbătă, 4 mai, între orele 9.00 - 11.00, s-a 
desfășurat Concursul regional „Tezaur folclo-
ric - izvorul dăinuirii noastre” pe următoarele 
secțiuni și ateliere interactive: pictură naivă, 
confecționare podoabe, mărgele, confecționare 
măști, împletituri din fibre vegetale, cusături, 

țesături, ouă încondeiate, pictură naivă, pictură 
pe lemn, pictură pe sticlă, prelucrarea artistică 
a lutului și a lemnului.
Aceste activități au avut drept scop însușirea 
de către copii a unor tehnici de lucru specific 
populare. De asemenea, elevii Şcolii Gimnaziale 
„Regina Maria” din Vintileasca, județul Vrancea, 
a Şcolii Gimnaziale „Jean Bart” din Suceava, a 
Şcolii Gimnaziale Baineț, judeţul Suceava, și a 
Şcolii Gimnaziale „Anton Pann” din Vâlcea au 
susținut un program artistic interpretând cân-
tece și dansuri populare.
Operele de artă, fie ele culte sau populare, ne 
transmit printr-un limbaj propriu mesaje înălță-
toare. Modul în care le receptăm influențează 
anumite laturi ale personalității noastre: inte-
lectuală, morală, afectivă.
Arta are caracter stimulativ, optimist. Ne insuflă 
iubirea pentru frumos și armonie. Gustul estetic se 
formează treptat prin contactul cu operele de artă. 
Activitatea s-a încheiat cu parada costumelor 
populare specifice fiecărei zone reprezentate, 
urmate de socializare între participanți: elevi, 
cadre didactice, părinți, spectatori, etc.
Premierea celor mai valoroase lucrări a consti-
tuit încununarea strădaniei și priceperii concu-
renților, care au demonstrat astfel că tradiţiile 
românești constituie una dintre valorile inega-
labile și incontestabile ale poporului nostru și 
nu trebuie să lăsăm timpul și evenimentele 
lumii moderne să ne facă să le uitam. Mulțu-
mim juriului, din care au făcut parte specialiști 

precum: doamna prof. Maria Rezi, doamnul 
muzeograf dr. Dorel Marc, doamna muzeograf 
Livia Marc și domnul prof. Călin Bogătean, pen-
tru răbdarea și competența cu care s-a aplecat 
asupra fiecărei lucrări. 
Recunoștința noastră se îndreaptă către per-
soanele și instituțiile apropiate care ne-au 
ajutat  în organizarea și buna desfășurare a 
acestei activități de suflet, dintre care amintim: 
Muzeul de Etnografie și Artă Populară Mureș, 
Inspectoratul Şcolar Județean Mureș reprezen-
tat de Insp. șc. gen. prof. Ioan Macarie, insp. 
șc. pentru educaţie permanentă și activități 
extrașcolare, Alina Prigoană, Centrul Județean 
pentru Cultură Tradițională și Educație Artisti-
că Mureș, Protopopiatul Ortodox Român prin 
aportul deosebit al părintelui protopop Olimpiu 
Zăhan, doamna bibliotecar Angela Macarie, Ra-
dio Târgu-Mureș, doamna director Iuliana Rus 
a DJTS Mureș, Asociația ”Dor străbun”, doam-
na director prof. Dana Maria Bendriș și cadrele 
didactice de la Şcoala Gimnazială „Friedrich 
Schiller” Târgu-Mureș și de la toate celelalte 
școli participante, implicate.
Nu în ultimul rând, mulțumim sponsorilor care 
au făcut posibilă transpunerea în faptă a gân-
durilor și ideilor frumoase materializate în acti-
vitatea desfășurată: Brutăria Eldi SRL, Protopo-
piatul Ortodox Român, SC Lion Company SRL, 
Daw Benţa SRL, Librăria Kobak.
                                            Prof. Adriana UJICĂ                   

Prof.  înv. primar Natalia STOICA

„Tezaur folcloric - izvorul dăinuirii noastre”
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Documentația de atribuire a contractelor de închiriere împre-
ună cu caietele de sarcini sunt puse la dispoziția persoanelor 
interesate de către Tribunalul Mureș, Departamentul Econo-
mic - Financiar și Administrativ, str. Justiției, nr.1, camera 
36, parter, între orele 9,00 – 14,00, persoană de contact: 
ing. Camelia Gherman, telefon 0787524551, e-mail: camelia.
gherman@just.ro. 

Ofertele pot fi depuse separat pentru fiecare spațiu în 
parte, adică imobil cu destinația de sediu administra-
tiv pentru desfăşurarea activității Tribunalului Mureş, 
imobil cu destinația de sediu administrativ pentru des-
făşurarea activității Judecătoriei Tg. Mureş sau imobil 
cu destinația de sediu administrativ pentru desfăşu-
rarea activității Tribunalului Mureş şi a Judecătoriei 
Tg. Mureş, cu respectarea cerințelor minimale pentru 
spațiile respective. 

Ofertele vor respecta cerințele din Caietele de sarcini.

Criteriul de atribuire al contractelor de închiriere este cea 
mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic.

Ofertele pot fi depuse până la data de 27.05.2019, orele 
11:00 la Tribunalul Mureș, Departamentul Economic - Finan-
ciar și Administrativ, str. Justiției, nr.1, camera 36, parter.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile, cu posibilita-
tea de prelungire.

Contractul se încheie pentru o perioadă cuprinsă între data 
semnării contractului de închiriere și data de 10.07.2021, 
cu posibilitatea de prelungire până la finalizarea lucrărilor 
de “Intervenții și extindere la sediul Tribunalului Mureș, Tîr-
gu Mureș, str. Bolyai, nr.30, jud. Mureș“, respectiv pentru 
o perioadă cuprinsă între data semnării contractului de în-
chiriere și data 22.09.2021, cu posibilitatea de prelungire 
până la finalizarea lucrărilor de “Intervenție și extindere la 
sediul Curții de Apel Tîrgu Mureș, Tîrgu Mureș, str. Justiției, 
nr.1, jud. Mures“.

I. Sediu administrativ pentru desfăşurarea activității 
TRIBUNALULUI MUREŞ

 CERINȚE MINIMALE:

1. Imobilul să fie situat în Târgu Mureș, în zona de interes 
urban A, B sau C și să aibă acces auto; 
2. Suprafața utila a imobilului la data încheierii contractului 
să fie de minim 1.360 mp;
3. Imobilul să dispună de un spațiu de parcare cu suprafață 
de minim 50 mp cu acces la acest spațiu, sau să se asigure 
accesul la un astfel de spațiu în apropiere;
4. Imobilul să asigurare minim 2 căi de acces în clădire;
5. Imobilul să asigure, sau să permită amenajarea de spații 
care pot fi utilizate pentru:
 - 5 săli de judecată, din care una de minim 60 mp iar restul 
de minim 40 mp fiecare;
- birouri administrative în suprafaţă totală de minim 900 
mp;
- 3 încăperi cu destinația de arhive curente în suprafaţă 
totală de minim 120 mp;
- 1 încăpere cu destinația de registratură în suprafaţă de 

minim 15 mp;
- 1 cameră climatizată pentru server în suprafață de minim 
15mp, dotată cu minim 5  posturi LAN
- 1-2 încăperi cu destinația cameră pază, situate în zona 
de acces în clădire, în suprafață  de minim 10 mp fiecare;
- 1 încăpere cu destinația cameră arest în suprafață de 
minim 20 mp;
- 3 – 4 încăperi cu destinația de anexe si depozit în supra-
față totală de minim 50 mp;
6. Căile de evacuare din imobil trebuie să respecte cerințe-
le normativelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor și 
cele ale normativelor/normelor antiseismice;
7. Imobilul să fie într-o stare funcțională, finalizat și finisat 
la interior și exterior, care să asigure utilizarea pentru des-
fășurarea activității specifice unei instanțe de judecată;
8. Imobilul să fie dotat cu reţele de utilităţi (apă caldă și 
rece, canalizare, curent electric, gaz metan), cu sistem de 
încălzire centralizată, cu minim 1 grup sanitar pe nivel cu 
minim 1 - 2 toalete fiecare și opțional sistem de climatizare;
9. În cazul în care se închiriază autorității contractante o 
parte din imobil, în vederea plății consumurilor de utilități 
(energie electrică, gaz metan, apă și canalizare) să existe 
posibilitatea stabilirii consumurilor reale ale chiriașului;
10. În cazul în care se închiriază autorității contractante o 
parte din imobil, trebuie să se asigure o separare a spațiilor, 
care să respecte toate celelalte condiții din documentația de 
atribuire/caietul de sarcini și care să garanteze securitatea 
documentelor aflate în gestiunea autorității contractante;
11. Instalaţiile electrice să cuprindă instalaţii de iluminat, 
instalaţii de prize, instalaţii paratrăsnet și priză pământ; 
puterea instalată să fie de minim 110 KW;
12. Imobilul să fie dotat cu reţea de telefonie fixă pentru 
minim 1 post/birou;
13. Imobilul să fie dotat cu reţea de calculatoare și perife-
rice LAN astfel:
      - minim 2 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața 
de până la 20 mp
      - minim 3 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața 
cuprinsă între 20 și 40 mp
      - minim 4 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața 
peste 40 mp,
care să permită fiecărui utilizator accesul la sistemul in-
formatic; fiecare încăpere cu destinaţia sală de judecată, 
arhivă și birou să dispună de reţea electrică și reţea de 
calculatoare;
14. Imobilul să fie dotat cu 17 prize LAN pentru sistemul de 
supraveghere video;
15. Imobilul să fie dotat cu sistem de detecție a efracției;
16. Imobilul să fie dotat cu sistem tehnic de detecție auto-
mată a incendiilor;
17. Imobilul să nu prezinte risc seismic ridicat (clasa de risc 
seismic 1);
18. Spaţiile din imobil cu destinaţie săli de judecată, birouri 
și arhive să fie iluminate natural și aerisite;
19. Imobilul să asigure spaţii de circulație, coridoare; lăţimea 
coridoarelor să asigure minim două fluxuri concomitent; do-
tarea spațiului ofertat cu lift va putea constitui un avantaj în 
evaluarea ofertei;
20. Să se acorde o perioadă de grație de o lună de la plata 
chiriei, cu titlu gratuit, după predarea imobilului amenajat 
de către proprietar, pentru mutare;
21. Să se acorde o perioadă de grație de o lună, cu titlu gra-
tuit, la terminarea contractului de închiriere, pentru mutare.

CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECȚIE  
A OFERTANȚILOR:

II. Sediu administrativ pentru desfăşurarea activității 
JUDECĂTORIEI TG. MUREŞ

CERINȚE MINIMALE:
1. Imobilul să fie situat în Târgu Mureș, în zona de interes 
urban A, B sau C și să aibă acces auto;
2. Suprafața utila a imobilului la data încheierii contractului 
să fie de minim 1.150 mp;
3. Imobilul să dispună de un spațiu de parcare cu suprafața 
de minim 100 mp cu acces la acest spațiu, sau să se asi-
gure accesul la un astfel de spațiu în apropiere;
4. Imobilul să asigurare minim 2 căi de acces în clădire;
5. Imobilul să asigure, sau să permită amenajarea de spații 
care pot fi utilizate pentru:
- 5 săli de judecată, din care una de minim 60 mp iar restul 
de minim 40 mp fiecare; 
- birouri administrative în suprafaţă totală de minim 700 
mp;
- 2 încăperi cu destinația de arhive curente din care una de 
minim 70 mp și una de minim 40 mp;
-  1 încăpere cu destinația de registratură în suprafaţă de 
minim 15 mp;
- 1 cameră climatizată pt. server în suprafață de minim 15 
mp, dotată cu minim 5 posturi LAN;
- 2 încăperi cu destinația cameră pază, situate în zona de 
acces în clădire, în suprafață de minim 10 mp fiecare;

ANUNȚ
Tribunalul Mureș demarează procedura de închiriere a unor imobile cu destinația de:
• sediu administrativ pentru  desfășurarea activității Tribunalului Mureș
și
• sediu administrativ pentru  desfășurarea activității Judecătoriei Tg. Mureș
sau
• sediu administrativ pentru  desfășurarea activității Tribunalului Mureș și a Judecătoriei Tg. Mureș
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Denumire document Pentru persoane 

juridice 
Pentru 

persoane fizice 
Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului 
 

X - 

Aprobarea de închiriere a imobilului, dată de organele 
abilitate, după caz, adunarea generală a acționarilor, consiliul 
de administrație  

 
X 

 
- 

Actul de proprietate asupra imobilului și dovada că acesta nu 
este grevat de interdicția de închiriere sau sa obțină acordul 
expres al creditorului în vederea închirierii 

X 
 

X 

Extras de carte funciară pentru imobilul în cauză din care să 
rezulte dreptul ofertantului de închiriere a imobilului 

 
X 

 
X 

Amplasamentul imobilului în Târgu Mureș - în zona de 
interes urban A, B sau C 

X X 

Suprafața utilă minimă a imobilului – 1360 mp 
 

X X 

Dovada înregistrării imobilului în evidența organului fiscal 
teritorial 

 
X 

 
X 

Certificat fiscal pentru imobilul în cauză, care să ateste plata 
la zi a impozitelor și taxelor la bugetul de stat și la cel local 

X X 

Declarație pe propria răspundere că imobilul nu este ocupat 
de alte persoane, firme sau materiale și poate fi ocupat 
imediat după semnarea contractului. 

 
X 

 
X 

Declarație autentificată notarial din care să rezulte că 
imobilul nu face obiectul unei cereri de restituire şi că nu 
este revendicat 

 
X 

 
X 

Document emis de Serviciul de sistematizare și urbanism 
local, din care să rezulte faptul că amplasamentul nu este 
inclus în programul de sistematizare a zonei (Certificat de 
urbanism) 
 

X X 

Expertiza tehnică întocmită de un expert atestat pentru 
construcție care să certifice starea actuală a construcției și 
clasa de risc seismic 

X X 

Declarație pe proprie răspundere a ofertantului că în termen 
de maxim 45 zile de la declararea sa ca câștigător și înainte 
de încheierea contractului de închiriere va aduce la spațiul la 
starea dorită de autoritatea contractantă și menționată în 
caietul de sarcini. (dotare cu utilități, sistem de încălzire 
centralizat, instalații electrice, rețea de telefonie fixă, rețea 
de calculatoare și periferice LAN, dotare cu sisteme de 
detecție contra efracției, dotare cu sistem automat de detecție 
a incendiilor, etc) 

X X 

Planurile de arhitectură pe nivele, secțiuni caracteristice și 
planșe cu fațadele pentru imobilul în cauză. 

X X 

Formularul 1– Scrisoare de înaintare X X 
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Formularul 2 – Împuternicire X X 
Formularul 3 – Ofertă financiară persoane juridice X - 
Formularul 4 – Ofertă financiară persoane fizice - X 
Formularul 5 – Declarație privind eligibilitatea X X 
Formularul 6 – Conformitate cu caietul de sarcini X X 
Formularul 7 – Acord privind prelucrare date cu caracter 
personal -persoane juridice 

X - 

Formularul 8 – Acord privind prelucrare date cu caracter 
personal-persoane fizice 

- X 

 
 

II. Sediu administrativ pentru desfășurarea activității JUDECĂTORIEI TG. MUREȘ 
 
            CERINȚE MINIMALE: 
1. Imobilul să fie situat în Târgu Mureș, în zona de interes urban A, B sau C și să aibă acces auto; 

2. Suprafața utila a imobilului la data încheierii contractului să fie de minim 1.150 mp; 

3. Imobilul să dispună de un spațiu de parcare cu suprafața de minim 100 mp cu acces la acest spațiu, 
sau să se asigure accesul la un astfel de spațiu în apropiere; 

4. Imobilul să asigurare minim 2 căi de acces în clădire; 

5. Imobilul să asigure, sau să permită amenajarea de spații care pot fi utilizate pentru: 

         - 5 săli de judecată, din care una de minim 60 mp iar restul de minim 40 mp fiecare;  
 
         - birouri administrative în suprafaţă totală de minim 700 mp; 
 
        - 2 încăperi cu destinația de arhive curente din care una de minim 70 mp și una de minim 40 mp; 
 
        -  1 încăpere cu destinația de registratură în suprafaţă de minim 15 mp; 
 
        - 1 cameră climatizată pt. server în suprafață de minim 15 mp, dotată cu minim 5                           
posturi LAN; 
 
         - 2 încăperi cu destinația cameră pază, situate în zona de acces în clădire, în suprafață de minim 
10 mp fiecare; 
 
         - 1-2 încăperi cu destinația camere arest în suprafață de minim 10 mp fiecare; 
 
         - 1-4 încăperi cu destinația de anexe si depozit în suprafață totală de minim 50 mp. 
 
 6. Căile de evacuare din imobil trebuie să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea și 
stingerea incendiilor și cele ale normativelor/normelor antiseismice; 

 7. Imobilul să fie într-o stare funcțională, finalizat și finisat la interior și exterior, care să asigure 
utilizarea pentru desfășurarea activității specifice unei instanțe de judecată; 

 8. Imobilul să fie dotat cu reţele de utilităţi (apă caldă şi rece, canalizare, curent electric, gaz), cu 
sistem de încălzire centralizată, cu minim 1 grup sanitar pe nivel cu minim 1 - 2 toalete fiecare și 
opțional sistem de climatizare; 
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- 1-2 încăperi cu destinația camere arest în suprafață de 
minim 10 mp fiecare;
- 1-4 încăperi cu destinația de anexe si depozit în suprafață 
totală de minim 50 mp.
6. Căile de evacuare din imobil trebuie să respecte cerințe-
le normativelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor și 
cele ale normativelor/normelor antiseismice;
7. Imobilul să fie într-o stare funcțională, finalizat și finisat 
la interior și exterior, care să asigure utilizarea pentru des-
fășurarea activității specifice unei instanțe de judecată;
 8. Imobilul să fie dotat cu reţele de utilităţi (apă caldă și 
rece, canalizare, curent electric, gaz), cu sistem de încălzire 
centralizată, cu minim 1 grup sanitar pe nivel cu minim 1 - 
2 toalete fiecare și opțional sistem de climatizare;
9. În cazul în care se închiriază autorității contractante o 
parte din imobil, în vederea plății consumurilor de utilități 
(energie electrică, gaz metan, apă și canalizare) să existe 
posibilitatea stabilirii consumurilor reale ale chiriașului;
10. În cazul în care se închiriază autorității contractante o 
parte din imobil, trebuie să se asigure o separare a spațiilor, 
care să respecte toate celelalte condiții din documentația de 
atribuire/caietul de sarcini și care să garanteze securitatea 
documentelor aflate în gestiunea autorității contractante;
11. Instalaţiile electrice să cuprindă instalaţii de iluminat, 
instalaţii de prize, instalaţii paratrăsnet și priză pământ; 
puterea instalată să fie de minim 110 KW;
12. Imobilul să fie dotat cu reţea de telefonie fixă pentru 
minim 1 post/birou;
13. Imobilul să fie dotat cu reţea de calculatoare și perife-
rice LAN astfel:
- minim 2 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața de 
până la 20 mp
- minim 3 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața  cu-
prinsă între 20 și 40 mp
- minim 4 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața peste 
40 mp,
care să permită fiecărui utilizator accesul la sistemul in-
formatic; fiecare încăpere cu destinaţia sală de judecată, 
arhivă și birou să dispună de reţea electrică și reţea de 
calculatoare;
14. Imobilul să fie dotat cu 10 prize LAN pentru sistemul de 
supraveghere video;
15. Imobilul să fie dotat cu sistem de detecție a efracției;
16. Imobilul să fie dotat cu sistem tehnic de detecție auto-
mată a incendiilor;
17. Imobilul să nu prezinte risc seismic ridicat (clasa de risc se-
ismic 1);
18. Spaţiile din imobil cu destinaţie săli de judecată, birouri 
și arhive să fie iluminate natural și aerisite;
19. Imobilul să asigure spaţii de circulatie, coridoare; lăţimea 
coridoarelor să asigure minim două fluxuri concomitent; 
20. Să se acorde o perioadă de grație de o lună de la plata 
chiriei, cu titlu gratuit, după predarea imobilului amenajat 
de către proprietar, pentru mutare;
21. Să se acorde o perioadă de grație de o lună, cu titlu gratuit, la 
terminarea contractului de închiriere, pentru mutare.

CRITERII DE CALIFICARE  
ŞI SELECȚIE A OFERTANȚILOR:

III. Sediu administrative pentru desfăşurarea activității 
TRIBUNALULUI MUREŞ şi a JUDECĂTORIEI TG. MUREŞ
CERINȚE MINIMALE:
1. Imobilul să fie situat în Târgu Mureș, în zona de interes 
urban A, B sau C și să aibă acces auto; 
2. Suprafața utila a imobilului la data încheierii contractului 
să fie de minim 2360 mp;
3. Imobilul să dispună de un spațiu de parcare cu suprafață 
de minim 150 mp cu acces la acest spațiu, sau să se asi-
gure accesul la un astfel de spațiu în apropiere;
4. Imobilul să asigurare minim 2 căi de acces în clădire;
5. Imobilul să asigure, sau să permită amenajarea de spații 
care pot fi utilizate pentru:
- 7 săli de judecată, din care doua de minim 60 mp iar 
restul de minim 40 mp fiecare;
- birouri administrative în suprafaţă totală de minim 1600 mp;
- 5 încăperi cu destinația de arhive curente din care trei în 
suprafaţă totală de minim 120 mp, una de minim 70 mp și 
una de minim 40 mp;
- 2  încăperi cu destinația de registratură în suprafaţă de 
minim 15 mp fiecare;
- 1 cameră climatizată pentru servere în suprafață de mi-
nim 30 mp, dotată cu minim 10 posturi  LAN;
- 2 încăperi cu destinația cameră pază, situate în zona de 
acces în clădire, în suprafață de minim 10 mp fiecare;
- 1 încăpere cu destinația cameră arest în suprafață de 
minim 30 mp;
- 4  încăperi cu destinația de anexe si depozit în suprafață 
totală de maxim 100 mp;
6. Căile de evacuare din imobil trebuie să respecte cerințe-
le normativelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor și 
cele ale normativelor/normelor antiseismice;
7. Imobilul să fie într-o stare funcțională, finalizat și finisat 
la interior și exterior, care să asigure utilizarea pentru des-
fășurarea activității specifice unei instanțe de judecată;
8. Imobilul să fie dotat cu reţele de utilităţi (apă caldă și 
rece, canalizare, curent electric, gaz metan), cu sistem de 
încălzire centralizată, cu minim 1 grup sanitar pe nivel cu 
minim 1 - 2 toalete fiecare și opțional sistem de climatizare;
9. În cazul în care se închiriază autorității contractante o 
parte din imobil, în vederea plății consumurilor de utilități 
(energie electrică, gaz metan, apă și canalizare) să existe 
posibilitatea stabilirii consumurilor reale ale chiriașului;
10. În cazul în care se închiriază autorității contractante o 
parte din imobil, trebuie să se asigure o separare a spațiilor, 
care să respecte toate celelalte condiții din documentația de 
atribuire/caietul de sarcini și care să garanteze securitatea 
documentelor aflate în gestiunea autorității contractante;

11. Instalaţiile electrice să cuprindă instalaţii de iluminat, 
instalaţii de prize, instalaţii paratrăsnet și priză pământ; 
puterea instalată să fie de minim 220 KW;
12. Imobilul să fie dotat cu reţea de telefonie fixă pentru 
minim 1 post/birou;
13. Imobilul să fie dotat cu reţea de calculatoare și perife-
rice LAN astfel:
- minim 2 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața de 
până la 20 mp
- minim 3 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața  cu-
prinsă între 20 și 40 mp
- minim 4 prize LAN/birou pentru birouri cu suprafața peste 
40 mp,
care să permită fiecărui utilizator accesul la sistemul in-
formatic; fiecare încăpere cu destinaţia sală de judecată, 
arhivă și birou să dispună de reţea electrică și reţea de 
calculatoare;
14. Imobilul să fie dotat cu 27 prize LAN pentru sistemul de 
supraveghere video;
15. Imobilul să fie dotat cu sistem de detecție a efracției;
16. Imobilul să fie dotat cu sistem tehnic de detecție auto-
mată a incendiilor;
17. Imobilul să nu prezinte risc seismic ridicat (clasa de risc se-
ismic 1);
18. Spaţiile din imobil cu destinaţie săli de judecată, birouri 
și arhive să fie iluminate natural și aerisite;
19. Imobilul să asigure spaţii de circulație, coridoare; lăţi-
mea coridoarelor să asigure minim două fluxuri concomi-
tent; dotarea spațiului ofertat cu lift va putea constitui un 
avantaj în evaluarea ofertei;
20. Să se acorde o perioadă de grație de o lună de la plata 
chiriei, cu titlu gratuit, după predarea imobilului amenajat 
de către proprietar, pentru mutare;
21. Să se acorde o perioadă de grație de o lună, cu titlu gra-
tuit, la terminarea contractului de închiriere, pentru mutare.

CRITERII DE CALIFICARE  
ŞI SELECȚIE A OFERTANȚILOR:
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Denumire document Pentru persoane 
juridice 

Pentru 
persoane fizice 

Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului X - 
Aprobarea de închiriere a imobilului, dată de organele 
abilitate, după caz, adunarea generală a acționarilor, consiliul 
de administrație  

 
X 

 
- 

Actul de proprietate asupra imobilului și dovada că acesta nu 
este grevat de interdicția de închiriere sau sa obțină acordul 
expres al creditorului în vederea închirierii 

X 
 

X 

Extras de carte funciară pentru imobilul în cauză din care să 
rezulte dreptul ofertantului de închiriere a imobilului 

 
X 

 
X 

Amplasamentul imobilului în Târgu Mureș - în zona de 
interes urban A, B sau C 

X X 

Suprafața utilă minimă a imobilului – 1.150 mp X X 
Dovada înregistrării imobilului în evidența organului fiscal 
teritorial 

 
X 

 
X 

Certificat fiscal pentru imobilul în cauză, care să ateste plata 
la zi a impozitelor și taxelor la bugetul de stat și la cel local 

X X 

Declarație pe propria răspundere că imobilul nu este ocupat 
de alte persoane, firme sau materiale și poate fi ocupat 
imediat după semnarea contractului. 

 
X 

 
X 

Declarație autentificată notarial din care să rezulte că 
imobilul nu face obiectul unei cereri de restituire şi că nu 
este revendicat 

 
X 

 
X 

Document emis de Serviciul de sistematizare și urbanism 
local, din care să rezulte faptul că amplasamentul nu este 
inclus în programul de sistematizare a zonei (Certificat de 
urbanism) 

X X 

Expertiza tehnică întocmită de un expert atestat pentru 
construcție care să certifice starea actuală a construcției și 
clasa de risc seismic 

X X 

Declarație pe proprie răspundere a ofertantului că în termen 
de maxim 45 zile de la declararea sa ca câștigător și înainte 
de încheierea contractului de închiriere va aduce la spațiul la 
starea dorită de autoritatea contractantă și menționată în 
caietul de sarcini. (dotare cu utilități, sistem de încălzire 
centralizat, instalații electrice, rețea de telefonie fixă, rețea 
de calculatoare și periferice LAN, dotare cu sisteme de 
detecție contra efracției, dotare cu sistem automat de detecție 
a incendiilor, etc) 
 

X X 

Planurile de arhitectură pe nivele, secțiuni caracteristice și 
planșe cu fațadele pentru imobilul în cauză. 

X X 

Formularul 1– Scrisoare de înaintare X X 
Formularul 2 – Împuternicire X X 
Formularul 3 – Ofertă financiară persoane juridice X - 
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Formularul 4 – Ofertă financiară persoane fizice - X 
Formularul 5 – Declarație privind eligibilitatea X X 
Formularul 6 – Conformitate cu caietul de sarcini X X 
Formularul 7 – Acord privind prelucrare date cu caracter 
personal-persoane juridice 

X - 

Formularul 8 – Acord privind prelucrare date cu caracter 
personal-persoane fizice 

- X 

 
 

III. Sediu administrative pentru desfășurarea activității                                                   
TRIBUNALULUI MUREȘ și a JUDECĂTORIEI TG. MUREȘ 

 
            CERINȚE MINIMALE: 
1. Imobilul să fie situat în Târgu Mureș, în zona de interes urban A, B sau C și să aibă acces auto;  

2. Suprafața utila a imobilului la data încheierii contractului să fie de minim 2360 mp; 

3. Imobilul să dispună de un spațiu de parcare cu suprafață de minim 150 mp cu acces la acest spațiu, 
sau să se asigure accesul la un astfel de spațiu în apropiere; 

4. Imobilul să asigurare minim 2 căi de acces în clădire; 

5. Imobilul să asigure, sau să permită amenajarea de spații care pot fi utilizate pentru: 

         - 7 săli de judecată, din care doua de minim 60 mp iar restul de minim 40 mp fiecare; 

         - birouri administrative în suprafaţă totală de minim 1600 mp; 

         - 5 încăperi cu destinația de arhive curente din care trei în suprafaţă totală de minim 120 mp, 
una de minim 70 mp și una de minim 40 mp; 

         - 2  încăperi cu destinația de registratură în suprafaţă de minim 15 mp fiecare; 

         - 1 cameră climatizată pentru servere în suprafață de minim 30 mp, dotată cu minim 10 posturi  
LAN; 
 
         - 2 încăperi cu destinația cameră pază, situate în zona de acces în clădire, în suprafață de minim 
10 mp fiecare; 
 
         - 1 încăpere cu destinația cameră arest în suprafață de minim 30 mp; 

         - 4  încăperi cu destinația de anexe si depozit în suprafață totală de maxim 100 mp; 

6. Căile de evacuare din imobil trebuie să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea și 
stingerea incendiilor și cele ale normativelor/normelor antiseismice; 

7. Imobilul să fie într-o stare funcțională, finalizat și finisat la interior și exterior, care să asigure 
utilizarea pentru desfășurarea activității specifice unei instanțe de judecată; 

8. Imobilul să fie dotat cu reţele de utilităţi (apă caldă şi rece, canalizare, curent electric, gaz metan), 
cu sistem de încălzire centralizată, cu minim 1 grup sanitar pe nivel cu minim 1 - 2 toalete fiecare și 
opțional sistem de climatizare; 
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Denumire document Pentru persoane 
juridice 

Pentru 
persoane fizice 

Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului X - 
Aprobarea de închiriere a imobilului, dată de organele 
abilitate, după caz, adunarea generală a acționarilor, consiliul 
de administrație  

 
X 

 
- 

Actul de proprietate asupra imobilului și dovada că acesta nu 
este grevat de interdicția de închiriere sau sa obțină acordul 
expres al creditorului în vederea închirierii 

X 
 

X 

Extras de carte funciară pentru imobilul în cauză din care să 
rezulte dreptul ofertantului de închiriere a imobilului 

 
X 

 
X 

Amplasamentul imobilului în Târgu Mureș - în zona de 
interes urban A, B sau C 

X X 

Suprafața utilă minimă a imobilului – 1.150 mp X X 
Dovada înregistrării imobilului în evidența organului fiscal 
teritorial 

 
X 

 
X 

Certificat fiscal pentru imobilul în cauză, care să ateste plata 
la zi a impozitelor și taxelor la bugetul de stat și la cel local 

X X 

Declarație pe propria răspundere că imobilul nu este ocupat 
de alte persoane, firme sau materiale și poate fi ocupat 
imediat după semnarea contractului. 

 
X 

 
X 

Declarație autentificată notarial din care să rezulte că 
imobilul nu face obiectul unei cereri de restituire şi că nu 
este revendicat 

 
X 

 
X 

Document emis de Serviciul de sistematizare și urbanism 
local, din care să rezulte faptul că amplasamentul nu este 
inclus în programul de sistematizare a zonei (Certificat de 
urbanism) 

X X 

Expertiza tehnică întocmită de un expert atestat pentru 
construcție care să certifice starea actuală a construcției și 
clasa de risc seismic 

X X 

Declarație pe proprie răspundere a ofertantului că în termen 
de maxim 45 zile de la declararea sa ca câștigător și înainte 
de încheierea contractului de închiriere va aduce la spațiul la 
starea dorită de autoritatea contractantă și menționată în 
caietul de sarcini. (dotare cu utilități, sistem de încălzire 
centralizat, instalații electrice, rețea de telefonie fixă, rețea 
de calculatoare și periferice LAN, dotare cu sisteme de 
detecție contra efracției, dotare cu sistem automat de detecție 
a incendiilor, etc) 
 

X X 

Planurile de arhitectură pe nivele, secțiuni caracteristice și 
planșe cu fațadele pentru imobilul în cauză. 

X X 

Formularul 1– Scrisoare de înaintare X X 
Formularul 2 – Împuternicire X X 
Formularul 3 – Ofertă financiară persoane juridice X - 
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Denumire document Pentru persoane 
juridice 

Pentru 
persoane fizice 

Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului 
 

X - 

Aprobarea de închiriere a imobilului, dată de organele 
abilitate, după caz, adunarea generală a acționarilor, consiliul 
de administrație  

 
X 

 
- 

Actul de proprietate asupra imobilului și dovada că acesta nu 
este grevat de interdicția de închiriere sau sa obțină acordul 
expres al creditorului în vederea închirierii 

X 
 

X 

Extras de carte funciară pentru imobilul în cauză din care să 
rezulte dreptul ofertantului de închiriere a imobilului 

 
X 

 
X 

Amplasamentul imobilului în Târgu Mureș - în zona de 
interes urban A, B sau C 

X X 

Suprafața utilă minimă a imobilului – 2360 mp X X 
Dovada înregistrării imobilului în evidența organului fiscal 
teritorial 

 
X 

 
X 

Certificat fiscal pentru imobilul în cauză, care să ateste plata 
la zi a impozitelor și taxelor la bugetul de stat și la cel local 

X X 

Declarație pe propria răspundere că imobilul nu este ocupat 
de alte persoane, firme sau materiale și poate fi ocupat 
imediat după semnarea contractului. 

 
X 

 
X 

Declarație autentificată notarial din care să rezulte că 
imobilul nu face obiectul unei cereri de restituire şi că nu 
este revendicat 

 
X 

 
X 

Document emis de Serviciul de sistematizare și urbanism 
local, din care să rezulte faptul că amplasamentul nu este 
inclus în programul de sistematizare a zonei (Certificat de 
urbanism) 

X X 

Expertiza tehnică întocmită de un expert atestat pentru 
construcție care să certifice starea actuală a construcției și 
clasa de risc seismic 

X X 

Declarație pe proprie răspundere a ofertantului că în termen 
de maxim 45 zile de la declararea sa ca câștigător și înainte 
de încheierea contractului de închiriere va aduce la spațiul la 
starea dorită de autoritatea contractantă și menționată în 
caietul de sarcini. (dotare cu utilități, sistem de încălzire 
centralizat, instalații electrice, rețea de telefonie fixă, rețea 
de calculatoare și periferice LAN, dotare cu sisteme de 
detecție contra efracției, dotare cu sistem automat de detecție 
a incendiilor, etc) 

X X 

Planurile de arhitectură pe nivele, secțiuni caracteristice și 
planșe cu fațadele pentru imobilul în cauză. 

X X 

Formularul 1– Scrisoare de înaintare X X 
Formularul 2 – Împuternicire X X 
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Formularul 3 – Ofertă financiară persoane juridice X - 
Formularul 4 – Ofertă financiară persoane fizice - X 
Formularul 5 – Declarație privind eligibilitatea X X 
Formularul 6 – Conformitate cu caietul de sarcini X X 
Formularul 7 – Acord privind prelucrare date cu caracter 
personal -persoane juridice 

X - 

Formularul 8 – Acord privind prelucrare date cu caracter 
personal-persoane fizice 

- X 

 
   
 
                         Avizat,  
               Manager economic      
                      Dana Suteu         
 
                                                                                                                               Consilier tehnic                         
                                                                                                                             Camelia Gherman 
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