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Niveluri de şcolarizare 
 

• Învăţământ preşcolar în limba 
română şi maghiară 

• Învăţământ primar în limba română 
şi maghiară 

• Învăţământ gimnazial 
• Învăţământ liceal zi şi seral prin rută 

directă de calificare 
• Învăţământ liceal seral prin rută 

progresivă de calificare 
• Şcoală postliceală 

 

Suntem o şcoală deschisă, care oferă tuturor şanse egale 
de educaţie şi în care ne simţim împreună "acasă". 

• Avem parte de învăţământ de calitate şi pe înţelesul 

tuturor.  

                                                   (Tat Ioan – clasa a IX-a) 

• Trăim în armonie profesori şi elevi.  

                                         (Anghel Noris – clasa a IX-a) 

• Ne oferă o mulţime de activităţi extraşcolare 

atractive: proiecte, excursii, vizite, concursuri şi 

simpozioane. 

                                               (Szasz Anca – clasa a IX-a) 

• Ne formăm abilităţi şi competenţe practice specifice 

profilului ales la ferme agricole, cabinete veterinare, 

unităţi comerciale cu care şcoala are contracte de 

colaborare. 

                                 (Rusu Csibi Daniel – clasa a XI-a) 

• Are o lungă tradiţie şi a format multe personalităţi 

importante pentru comunitatea noastră.  

                                         (Bălan Roxana – clasa a IX-a) 

• Participăm la multe competiţii sportive la care am 

obţinut rezultate foarte bune. 

                                            (Toth Szilard – clasa a V-a) 

• Ne plac momentele de relaxare în parcul şcolii. 

                                      (Groza Sebastian – clasa a V-a) 

 

De ce iubim noi această școală ? 



 

 

 

 

       Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud        3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa 
Număr 
clase 

aprobate 
Profilul 

Domeniul 
pregătirii de 

bază 

Calificarea  
profesională / nivel 

IX 
liceu zi 
rută directă 

1 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Agricultură 
nivel 3  
Tehnician veterinar  

IX 
liceu zi 
rută directă 

1 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Agricultură 
nivel 3  
Tehnician horticultor  

IX 
liceu zi 
rută directă 

1 Tehnic Mecanică 
nivel 2  
Mecanic agricol  

IX 
liceu seral 
rută directă 

1 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Agricultură 
nivel 3  
Tehnician în agricultură  

XII 
liceu seral 
rută progresivă 

1 Tehnic Mecanică 
nivel 3  
Tehnician transporturi  

XII 
liceu seral 
rută progresivă 

1 Servicii Comerţ 
nivel 3  
Tehnician în activităţi de 
comerţ 

An I  
Şcoală 

postliceală 
1 - Comerţ 

nivel 3 avansat  
Asistent manager 

Vă aşteptăm să ne vizitaţi, să ne cunoaşteţi şi să 
beneficiaţi de:  

 

• Tehnologia modernă oferită de Laboratorul multimedia şi Centrul de 
Documentare şi Informare; 

• Educarea şi îndrumarea permanentă oferită de dascălii noştri; 
• Momente relaxante, muzică şi muncă în echipă în Clubul 

ADOLESCENŢA; 
• Efecte benefice şi relaxante ale unei plimbări prin Parcul Dendrologic 

al şcolii; 
• Transport gratuit cu microbusul şcolii; 
• Cazare gratuită în internatul şcolii.  

 

Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2013-2014 
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Un grup de 17 elevi din clasa a XI-a  calificarea “Tehnician în activităţi de comerţ”, împărţiti pe două 
fluxuri, vor participa în perioada 22.04 - 23.06.2013 la un proiect în Granada-Spania, finanţat prin 
PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI- LLP/LdV/IVT/2012/RO/357. 

Proiectul  se numeşte: „SPECIALIŞTI EUROPENI ÎN PRODUCŢIA ŞI VÂNZAREA DE 
PRODUSE ALIMENTARE” şi beneficiază de un buget în valoare de 50.008 euro.  

În această mobilitate elevii vor efectua orele de pregătire practică corespunzătoare stagiilor de 
pregătire practică comasată prevăzute în curriculum-ul din România, astfel competenţele dobândite în 
Spania vor fi recunoscute, elevii primind certificatul Europass, care atestă dobândirea competenţelor de 
specialitate.  

Practica se va desfăşura la magazinul firmei Panaderia Hermanos Espigares S.L., care este o 
societate comercială cu experienţă de peste 70 de ani în obţinerea şi vânzarea produselor de panificaţie, 
patiserie şi cofetărie. Magazinul de desfacere este localizat central, lângă Piaţa municipală iar produsele 
fabricate şi comercializate marca „La Estrella”, „Pana Sol”, „La Dulcera del Sur” sunt bine cunoscute pe 
piaţa locală de desfacere. 

Desfăşurarea practicii într-o ţară europeană  îi avantajează pe participanţi, permiţându-le o bună 
tranziţie de la şcoală la viaţa activă şi inserţia sigură pe piaţa muncii. Şcoala vine astfel în sprijinul 
dezvoltării comunităţii locale prin furnizarea de specialişti în domeniul activităţilor de comerţ. 

Acest proiect  Leonardo da Vinci le oferă posibilitatea de a-şi  dezvolta şi  spiritul de lucru în 
echipă, de lucru într-un mediu concurenţial la standarde europene, modele economice, sociale şi culturale 
interesante, precum şi  îmbunătăţirea abilităţilor lingvistice (limba spaniolă şi engleză). 

De asemenea elevii vor participa la activităţi culturale, educative, recreative şi vizite la obiective 
culturale din oraşul Granada şi împrejurimile acestuia cu bunăvoinţa partenerilor de la M.E.P. Europroject 
Granada – firma intermediară în acest proiect de mobilitate. 

Coordonator de proiect 
Director adj. CĂPÂLNĂ DELIA 

„„SSPPEECCIIAALLIIŞŞTTII  EEUURROOPPEENNII  ÎÎNN  PPRROODDUUCCŢŢIIAA  ŞŞII  VVÂÂNNZZAARREEAA    
DDEE    PPRROODDUUSSEE  AALLIIMMEENNTTAARREE””  

 

Perioada mobilităţii: 22.04.2013-12.05.2013 / 03.06.2013-23.06.2013  

Beneficiar: Liceul Tehnologic Agricol "Alexandru Borza" Ciumbrud 

Partener de primire: Panaderia Hermanos Espigares S.L.  

Partener intermediar: MEP Europroject Granada  

Grup ţintă: 17 elevi din clasa a XI-a, Tehnician în activităţi de comerţ 

Valoarea grantului: 50.008 EURO  

Echipa de implementare a 
proiectului:  

• Căpâlnă Delia - coordonator,  

• Lazăr Simona - responsabil cu 

formarea 

profesională,  

• Dancea Alina - responsabil cu 

diseminarea,  

• Tiutiu Daniela - responsabil 

financiar. 
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Am petrecut ziua învăţând de la profesionişti ce 

înseamnă să înfiinţezi o gospodărie complexă şi apoi să o 

transformi într-o fermă rentabilă: în primul rând dragoste 

faţă de animale, multă muncă şi apoi, implicarea întregii 

familii în toate activităţile acestea, fără pauze şi fără 

sfârşit.  

Am învăţat multe lucruri folositoare meseriei 

noastre, ne-am relaxat îmbrăţişând miei, plimbându-ne 

prin împrejurimi şi admirând sălbăticia locului şi am 

savurat mâncarea pregătită de gazde după reţetele 

proprii: balmoşul şi tocana de miel tradiţionale, pregătite 

în faţa noastră la ceaun. 

Nu vom uita prea curând clipele minunate 

petrecute la Ocnişoara! 

  

 

Muntean Ioana Cristina – clasa a XII-a A 

 

Prin bunăvoinţa familiei Vingărzan, proprietari 

ai unei ferme de oi, am petrecut o zi de neuitat la 

stâna din Ocnişoara. 

Ne-am adunat cu toţii-elevi ai clasei a XII-a A 

Tehnician veterinar -  de dimineaţă şi am pornit la 

drum. Nu ştiam ce ne aşteaptă…!   

După ce ne-am abătut de la şosea, din 

Ciuguzel, ne-am “rupt de lume” pe un drum aproape 

neumblat de vreo 5 km, spre Ocnişoara. 

Ne-au întâmpinat două căprioare pe culmea 

dealului, care ne-au însoţit câteva minute şi apoi au 

dispărut în lăstăriş. 

Stâna am găsit-o repede, după glasul mieilor şi 

lătratul câinilor.  

Ne-au întâmpinat oiţele cu mieluşeii, câinii 

îmblânziţi de poruncile ferme ale stăpânilor, Stela 

care necheza priponită la câţiva metri de stână şi 

motanul cel leneş de pe prag. 

 

VVVIIIAAAŢŢŢAAA   
LLLAAA   SSSTTTÂÂÂNNNĂĂĂ      

ÎÎÎNNN   
OOOCCCNNNIIIŞŞŞOOOAAARRRAAA   
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Adolescenţa este o perioadă de tranziţie de la copilărie la vârsta de adult.  
Adolescenţa începe la pubertate (către 11-13 ani la fete şi 13-15 ani la băieţi) şi este însoţită de importante 

transformări pe planurile biologic, psihologic şi social. Când oamenii folosesc cuvântul adolescenţă, de obicei se 
referă nu numai la schimbările fizice ci şi la noile gânduri, sentimente, relaţii şi responsabilităţi pe care le au 
copiii care devin tineri.     

Lumea adolescenţilor se învârte mai nou în jurul alcoolului, fumatul, drogurilor, petrecerilor zgomotoase. 
Unele din cele mai mari probleme ale adolescenților sunt depresia și anturajul. 

Depresia, indiferent pe cine a pus stăpânire, nu este doar o indispoziţie sau o stare de melancolie ce-şi 
face simţită prezenţa cu regularitate, reprezintă una din cele mai serioase probleme ale adolescenţilor.  

La adolescent odată instalată depresia îi poate afecta rezultatele şcolare, viaţa în familie, viaţa socială, 
poate ajunge să facă abuz de droguri şi alcool, poate deveni chiar violent sau, mai grav poate recurge la gesturi 
necugetate, tentative de suicid. 

La noi în şcoală am întâlnit colegi cu probleme, datorită plecării părinţilor din ţară, această situaţie însă, 
nu este atât de severă ca şi în alte cazuri. Noi încercăm să-i ajutăm să treacă peste acest obstacol din viaţa lor. 

De multe ori adolescenţii sunt priviţi cu prea puţină indulgenţă, de multe ori prea aspru judecaţi şi 
criticaţi, dar când ai de-a face cu un adolescent deprimat, toate acestea trebuie sa înceteze. El trebuie sa găsească 
sprijin în părinți, profesori şi prieteni. 

Anturajul reprezintă de multe ori punctul cheie în viaţa oricărui adolescent. Adolescenţa nu reprezintă 
doar creştere şi dezvoltare fizică, ci şi o combinaţie de gânduri, simţuri care vor forma personalitatea adultului de 
mai târziu. De regulă, majoritatea adolescenţilor trec prin perioade de nervozitate, impulsivitate tocmai pentru a 
deveni centrul atenţiei prietenilor care fac parte din anturaj. 

Secretul este ca anturajul să fie unul cu efecte pozitive, cu gânduri bune, o colectivitate în care acesta să 
îşi expună identitatea într-un mod cât se poate de pozitiv. 

În şcoala noastră am întâlnit de a lungul anilor mulţi copii cu un anturaj nu foarte potrivit vârstei lor şi de 
aceea nu sunt foarte politicoşi şi au un comportament neadecvat vârstei lor. 

Din încercarea de a părea mai “şmecheri” de multe ori unii adolescenţii preferă să aibă un anturaj mai 
diferit decât al altor adolescenți. 

Adolescenţi fiind suntem atât de nesiguri. Suntem tipul de oameni care am îndrăznit să alegem. Am fost 
convişi că avem talent pentru ceva, şi aceste gânduri mi-au redat ambiţia de a arăta că pot mai mult decât cred 
alţii despre mine. Pentru mine cele mai importante modele sunt părinţii şi profesorii. Dar acum mulţi copii, odată 
cu trecerea timpului nu-i mai consideră pe părinţi un model de apreciat în viaţă, asta pentru că văd poate şi la TV 
multe modele nepotrivite vârstei lor. 

Adolescenţii de azi au fiecare propriul drum, unii poate sunt mai dezorientaţi, mai singuri şi mulţi şi-au 
pierdut credinţa în adevăratele valori.  

Mi-e dor de jocuri, râsete şi de vechile copilării, adolescenţa este o  
perioadă frumoasă, dar şi grea, nu e uşor să iei decizii şi să devii mai responsabil. 
 
 
în realizarea materialului s-au folosit informaţii şi din site-urile web: 

http://www.recitate.ro/topicuri/adolescent 

http://www.adolescenţa.ro 

 

Despre adolescenţi şi problemele lor… 

 

Szasz Anca - clasa a IX-a 
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Duminica Floriilor este unicul 
moment din viaţa pământească a lui 
Iisus în care a acceptat să fie aclamat 
ca Împărat. Şi-a pregătit singur 
intrarea iar locuitorii Ierusalimului au 
ieşit înaintea Sa cu mare evlavie şi  
L-au întâmpinat cu ramuri de finic şi 
de măslin. Tradiţia noastră populară 
atribuie salciei gestul de smerită 
aplecare în faţa Mântuitorului. 
 În popor există credinţa că Maica Domnului a binecuvântat salcia după ce aceasta, transformată în 
punte, a ajutat-o să treacă apa unui râu. Maria, vrând să-l vadă pe Iisus răstignit, a avut în cale o apă. S-a rugat 
de toate buruienile să o treacă, dar nici una n-a voit. Numai salcia a întins o ramură şi a trecut-o dincolo. Maica 
Domnului a binecuvântat-o pentru a o sluji preoţii şi a se încinge oamenii cu ea -  să nu-i doară mijlocul la 
seceratul grâului. 
 De Florii, oamenii duc la biserică ramuri de salcie, simbol al castităţii şi renaşterii anuale a vegetaţiei. 
În sâmbăta Floriilor oamenii merg în cimitirul satului şi fac curăţenie pe morminte, aprind lumânări şi înfig în 
pământ crenguţe de salcie sfinţite de preot. 
 

Ziua sâlitei coincide în fiecare an cu începutul postului de 
Paşti. Istoria sâlitei se pierde departe în negura vremii, în poala 
bunicilor şi străbunicilor noştri. 

În această zi, cei mai bucuroşi sunt copiii, pentru că ei sunt 
eroii acestei zile. Ei aşteaptă cu nerăbdare ca soarele să treacă de 
miazăzi, când împreună cu părinţii se strâng în mijlocul satului 
pentru a-şi roti sâlitele. 

Sâlita este o zdreanţă legată cu sârmă (drod) de o bucată de 
lemn şi bine îmbibată în motorină căreia i se dă foc şi care se învârte 
deasupra capului rostind în acelaşi timp versuri scurte care au ca 
scop ironizarea deprinderilor negative ale tinerilor sau vârstnicilor.   

Cele mai bune gospodine ale satului fac plăcinte pentru toată 
adunarea. Bărbaţii se servesc cu vin fiert iar copii cu suc. 

  
prof. Dinga Rusanda 

 

Cât a trăit pe pământ, Domnul nostru Iisus Hristos a făcut numai bine 
oamenilor. De aceea mulţi Îl iubeau, Îl urmau şi Îl ascultau. Oamenii răi nu credeau 
că El este Dumnezeu. Îl invidiau pentru înţelepciunea Sa şi pentru minunile făcute. 

Într-o zi de vineri, L-au prins, L-au judecat şi L-au răstignit. A murit pe 
cruce pentru noi, fără să fi fost vinovat. Prin puterea Sa dumnezeiască, Iisus a 
înviat a treia zi; era o zi de duminică.  

Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare a creştinilor. Se mai 
numeşte şi Sfintele Paşti. Atunci ne salutăm cu “Hristos a înviat!”, “Adevărat a 
înviat!” şi cântăm “Imnul Învierii Domnului”. 

 

Vingărzan Ileana -  clasa a VIII-a 
 

Sâlita, sâlita, 

Cine n-a tors câlţii 

Să-i toarcă mâţii. 

Cine n-a tors fuiorul 

Să-l toarcă dihorul. 
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Sergiu Bălău din  clasa a XII-a, a reuşit să îmbine 

pasiunea lui pentru design cu meseria în care se 

formează, aceea de tehnician veterinar, realizând 

haine pentru câini şi pisici. 

În data de  16. 12. 2012 în incinta Alba Mall la ora 18:00  
am reușit să-mi lansez prima colecție de haine pentru căței  
-Dog Fashion Show By Sergiu Bălău. 
Evenimentul a constat în: 

1. Prezentarea primei colecții cu jachete de diferite culori, 
2. Moment interactiv “mini- concert de colinde”, 
3. Prezentarea celei de a II-a colecții cu fustițe “Tu-Tu”, 
4. Moment interactiv ”reprezentații comice cu căței”, 
5. Prezentarea celei de a III-a colecții cu rochițe şi costume 

de gală. 
 

Sunt foarte încântat că am putut realiza acest eveniment 
care nu ar fi putut avea loc fără ajutorul următorilor colaboratori: 

• Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” 
Ciumbrud 

• Festiv Gala 
• Atlas FM 
• Canis-Vet. 

Bălău Sergiu 
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De mult uitată… 
               Gârlea Alexandru 
 
În umbrele uitate 
De mult de ochii lumii, 
Stau amintiri cântate 
Sub raza rece-a lumii. 
 

O lacrimă-ngheţată 
Sub clar de lună plină, 
Îşi rupe rădăcina 
Din pleoapa caldă, lină. 
 

Când sufletu ţi-e singur 
În noaptea neagră, tristă 
Al zilei gingaş mugur 
Se-nalţă şi există. 
 

Mii de valuri 
            Vingărzan Ionela 
 
Mii de valuri 
se sparg iarăşi la mal. 
Problemele 
apar cu fiecare val. 
 
Parcă ceva mă strânge 
fereastra mi-o astupă, 
Lunima din viaţa mea 
de real să se rupă. 
 
Aş lua doar o palmă 
în mreje să mă prindă 
Doar timp de o secundă 
să-mi văd chipul în oglindă. 

Lumina sufletului 
                   Vingărzan Ionela 

 
La vremea dimineţii 
Se vede-un cer senin, 
Regina frumuseţii 
Arată galben crin. 
 
Pictura cea albastră 
Cu gândurile-ascunse 
Reflectă luminiţe 
De raze noi pătrunse. 
 
Şi lumea-ntreagă aşteaptă 
Lumina sufletească, 
Care s-aducă-n lume 
O pace omenescă. 
 
E pacea clară, moale 
Asemeni unui astru 
Cum nimeni nu o poate 
Înţelege-n glas.  
 
Se stinge. Îarăşi moare 
Sub clarul nor de lună. 
Eu cred că mai revine 
Să-mi spună, noapte bună. 

   

Trupu-i îngheţat, 
Iar inima mi-e frântă. 
Sub negru rece lac 
Un suflet singur cântă. 
 

Durere-n partitură, 
Durere-n suflet blând, 
Durere şi tortură, 
Durere şi în gând. 
 

În liniştea naturii 
Adânc,  în lacul rece 
O fiinţă omenească 
Veacul şi-l petrece. 
   

Dar, parcă vag se-aude 
Departe, în oraş 
Un bocet plin de lacrimi 
Al unui copilaş. 
 

Neputincios cu trupul 
Cu sufletul închis 
Nici ochiu-nchis şi putred 
În veci nu-i mai închis. 
 

Degeaba încerci să dai 
Un semn că eşti aici, 
Căci din adânc de lac 
În veci nu te ridici. 

   

În adânc de lac 
           Gârlea Alexandru 
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Echipa de handbal băieţi a obţinut locul IV la Olimpiada Naţională a Sportului 

Şcolar din Alba Iulia, în luna martie 2013. Din echipă au făcut parte băieţii: 
 

 Iepure Adrian – clasa a VIII-a;   Marcu Călin – clasa a XI-a; 

 Kiss Graţian – clasa a IX-a;    Bălţat Andrei – clasa a XI-a; 

 Kiss Arnold – clasa a IX-a;     Zsiga Ervin – clasa a XI-a; 

 Cheşcheş Bogdan – clasa a IX-a;  Rusu Daniel – clasa a XI-a;  

 Vass Attila – clasa a X-a;   Timar Cristian – clasa a XII-a;  

 Toth Norbert – clasa a X-a;   Barta Szilamer – clasa a XII-a; 

   Oţoiu Nicolae – clasa a XII-a. 

La competiţia de atletism-alergare Grand Prix  

„Ana Maria Groza”, ediţia a III-a organizată în  

28 septembrie 2012 la Alba Iulia, la cros băieţi elevii 

noştri au fost pe podium: 

• Locul I -Kerestesi Zsiga Daniel clasa a-VI-a  

• Locul II -Groza Georghe Sebastian clasa a-V-a  

La Olimpiada Naţională a 

Sportului Şcolar din luna martie 2013 

faza judeţeană de la Alba Iulia, fetele 

noastre au ocupat locul III în proba de 

tetratlon. Elevele care au participat la 

competiţie sunt: 

• Olar Maria – clasa a VII-a; 

• Man Camelia – clasa a VII-a; 

• Cardos Iuliana – clasa a VIII-a; 

• Popa Claudia – clasa a VI-a; 

• Olar Paula – clasa a VI-a. 

Elevii noştri au participat la mai 

multe competiţii sportive în anul şcolar 

2012-2013, la care au obţinut rezultate 

foarte bune atât la fazele locale cât şi la 

cele judeţene fiind pregătiţi de  

prof. Stanciu Nicu. 

Pagină realizată de: 

       Toth Szilard       

       Groza  Sebastian 
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La ora de desen, un copil desena un îngeraş! 
Vine profesorul şi zice: 
- Ce desenezi acolo? 
- Un îngeraş! 
- Cu trei aripi? Unde ai mai văzut îngeraş cu trei aripi, copilule? 
- Dar dumnevoastră cu doua aripi unde aţi văzut? 
 
Un grup de turişti ajung la Marele Canion să admire ecoul.  
Prima dată strigă englezul: I LOVE YOU!; Ecoul răspunde: I LOVE YOU! 
Apoi strigă francezul: JE T’AIME!;  Ecoul răspunde: JE T’AIME! 
Mai pe la sfârşit strigă şi chinezul: HOAN TING TONG TO HUI !; Ecoul răspunde: CE, MĂ? 
 

Profu’ îl întreabă pe Bulă: 
– Bulă, spune-mi cât fac 3+3! 
– Nu ştiu, domnule profesor! 
– Bulă, dacă eu îţi dau 3 mere şi apoi încă 3 mere, câte 
mere ai? 
– Şapte, domnule profesor! 
– Cum? 3 cu 3 fac 6, nu 7! 
– Păi mai am unul în ghiozdan! 
 
 

În avion, pilotul către copilot: 
- Motorul din dreapta merge? 
- Mergeeee! sosi răspunsul prompt. 
- Motorul stânga merge? 
- Merge şi mai bine, tocmai ne depăşeşte! 

…Muşetelul, hreanul, menta, teiul, sunătoarea, ienupărul, coada-şoricelului,  
pătlagina şi mesteacănul sunt plante care acţionează împotriva bacteriilor? 

…Cele mai mici seminţe din lume sunt cele de orhidee, 1000 de seminţe cântărind sub 1 mg? 

…Cafeaua este o sursă de antioxidanţi şi scade riscul de diabet? 

…Persoanele care consumă usturoi în mod constant prezintă un risc cu două treimi mai scăzut să 
răcească decât ceilalţi? 

…Fructele culese în orele de dimineaţă sau de seară sunt mult mai gustoase decât cele culese la 
amiază? 

…Zmeura este săracă în calorii şi ajută la pierderea de kilograme? 

…Afinele reduc nivelul de colesterol şi riscul de apariţie a cancerului? 

…Sucul de lucernă este indicat în bolile arterelor şi ale inimii? 

…Zâmbetul este cea mai folosită expresie facială? Un zâmbet poate folosi de la o pereche de 5 
muschi faciali, până la 53 de muşchi? 

 

Pagină realizată de: 
        Rusu Csibi Daniel 

Moldovan Denisa 
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CCCooollleeeccctttiiivvvuuulll   dddeee   rrreeedddaaacccţţţiiieee:::   

RRRuuusssuuu   CCCsssiiibbbiii   DDDaaannniiieeelll   –––   ccclllaaasssaaa   aaa   XXXIII---aaa   

MMMooollldddooovvvaaannn   DDDeeennniiisssaaa   –––   ccclllaaasssaaa   aaa   XXXIII---aaa   

SSSzzzaaassszzz   AAAnnncccaaa   –––   ccclllaaasssaaa   aaa   IIIXXX---aaa   

BBBăăălllaaannn   RRRoooxxxaaannnaaa   –––   ccclllaaasssaaa   aaa   IIIXXX---aaa   

AAAnnnggghhheeelll   NNNooorrriiisss   –––   ccclllaaasssaaa   aaa   IIIXXX---aaa   

GGGrrrooozzzaaa   SSSeeebbbaaassstttiiiaaannn   –––   ccclllaaasssaaa   aaa   VVV---aaa   

TTTooottthhh   SSSzzziiilllaaarrrddd   –––   ccclllaaasssaaa   aaa   VVV---aaa   

  

PPPrrrooofffeeesssooorrriii   cccoooooorrrdddooonnnaaatttooorrriii:::   
TTTooocccaaaccciiiuuu   CCCaaammmeeellliiiaaa   

MMMaaannn   AAAuuurrriiicccaaa   

FFFiiillliiimmmooonnn   DDDaaannnaaa   
  

  

MMMuuulllţţţuuummmeeesssccc   tttuuutttuuurrrooorrr   cccooollleeegggiiilllooorrr   şşşiii   eeellleeevvviiilllooorrr   cccaaarrreee   aaauuu   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaattt      

lllaaa   rrreeeaaallliiizzzaaarrreeeaaa   aaaccceeessstttuuuiii   nnnuuummmăăărrr   aaalll   rrreeevvviiisssttteeeiii...   

DDDiiirrreeeccctttooorrr:::   LLLaaazzzăăărrr   SSSiiimmmooonnnaaa   
DDDiiirrreeeccctttooorrr   aaadddjjj...   CCCăăăpppâââlllnnnăăă   DDDeeellliiiaaa   
  


