
 

 

 

 

 

 

 

Date: LICEUL TEHNOLOGIC ”ELIE  RADU” 

B-dulEnergeticienilor, Nr. 5.Sector 3,Bucureşti 

Tel / Fax: 021 346 60 40 ; 021 346 79 77. 

E-mail:grup_scolar_elie_radu@yahoo.com 

Web Site:http://grupscolelieradu.licee.edu.ro/ 

 

Motto: „Noi formăm adolescentul de azi, pentru a deveni cetăţeanul european de mâine!” 

 

Istoric: Liceul Tehnologic “ElieRadu“ a luat fiinţă în anul 1990 în locaţia fostului Liceu Industrial 

nr.30, prin transferarea bazei materiale şi a resursei umane de la Liceul Industrial nr.18. 

În prezent are în patrimoniu Centrul Sportiv “Apollo” şi are autorizaţie pentru şcoala de 

conducători auto categoria B. 

Unitatea şcolarizează elevi prin învăţământul liceal, cursuri de zi - pe trei profile:tehnic, 

servicii şi sportiv, iar la seral - profil tehnic. 

 

 

mailto:grup_scolar_elie_radu@yahoo.com
http://grupscolelieradu.licee.edu.ro/


1. NIVELURI ŞI FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

I. Filiera, Profiluri, Specializări/Calificări: 

CURSURI DE ZI: 

a. Filiera vocaţională, profil sportiv 

  Calificarea - Instructor sportiv, Specializări: Fotbal, Atletism, Lupte libere, Baschet, 

Karate, Handbal, Haltere: 2 clase mozaic – 56 de locuri: 

b. Filiera tehnologică, profil servicii, domeniul economic 

  Tehnician în administraţie : 2 clase - 56 de locuri 

c. Filiera tehnologică, profil tehnic, domeniul: Mecanică 

  Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii: 1 clasă a IX-a - 28 locuri; 

d. Învăţământ  profesional cu durata de 3 ani, clasa a IX-a - domeniul mecanic, calificarea: 

  Mecanic auto: 1 clasă – 28 de locuri.  

CURSURI SERAL: 

e. Filiera tehnologică, profil tehnic, domeniul: Mecanic 

- Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii: 1 clasă a IX-a - 28 locuri; 

- Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii: 1 clasă a XI-a - 28 locuri. 

 

II. Resurse umane: 

 

- În Liceul Tehnologic ”ELIE RADU” învaţă 814 elevi, cuprinşi în 30 de clase; 

- În Liceul Tehnologic ”ELIE RADU” funcţionează 49 cadre didactice calificate, astfel: 

1. Aria curriculară „Limbă şi comunicare”  

  Catedra de limba română 

 Prof. Paraschivescu Iuliana – titular, gradul I 

 Prof. Onescu Cornelia Corina – titular, gradul I (din sept. 2016) 

 Prof. Bărbulescu Oana Raluca – titular, gradul definitiv – Coordonator proiecte şi 

programe educative 

 Prof. Florea Carmen Lăcrămioara – suplinitor, gradul definitiv 

 Catedra de limbi moderne 

 Prof. Cîrstea Mihaela – titular, gradul definitiv 

 Prof. Ion Veronica – titular, gradul definitiv  

 Prof. Doloiu Florentina – suplinitor, debutant 

2. Aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe” 

 Catedra de matematică: 

 Prof. Oprea Laura Elena – titular, gradul II 

 Prof. Dobre Mihai – titular, gradul definitiv 

 Prof. Neagu Roxana Elena – suplinitor, gradul definitiv 

 Catedra de fizică: 

 Prof. Păcurar Daniela Liliana – titular, gradul I 

 Prof. Niculescu Luminiţa Emilia – titular, gradul I 

 Prof. Rus Relia - titular, gradul I 



 Catedra de chimie – biologie: 

 Prof. Radu Marin (chimie) – titular, gradul definitiv  

 Prof. Mărăşescu Magdalena (chimie) - suplinitor, gradul definitiv 

 Prof. Kirat Valentina Natalia (biologie) – titular, gradul definitiv 

3. Aria curriculară „Om şi societate” 

 Catedra de istorie – geografie: 

 Prof. Costache Mircea – titular, gradul I 

 Prof. Gherghe Dragoş – suplinitor, gradul definitiv 

 Prof. Avram Anca Mihaela - suplinitor, gradul I 

 Catedra de socio-umane şi arte: 

 Prof. Angheluţă Ana-Maria (logică şi psihologie) – titular, gradul definitiv – Consilier 

psihopedagog 

 Prof. Manea Luiza Emanuela (economie) – titular, gradul definitiv 

 Prof. Voicu Maria (economie) – suplinitor, debutant 

 Prof. Chiriacescu Silviu Alexandru (religie) – suplinitor, gradul definitiv 

 Prof. Paraschivoiu Monica (religie) – suplinitor, gradul II 

 Prof. Vlaicu Olimpia (ed. muzicală) – suplinitor, debutant 

 Prof. Boca Florin (ed. plastică) - suplinitor, debutant 

4. Aria curriculară „Educaţie fizică şi sport” 

 Prof. Stoian Nelu – suplinitor, gradul definitiv 

 Prof. Ciocioman Alexandru – suplinitor, debutant 

 Prof. Bondoc Adrian - suplinitor, gradul definitiv 

5. Aria curriculară „Tehnologii” 

 Catedra de mecanică: 

 Ing. Arieş Ioana – titular, gradul I, autor de manuale şcolare de specialitate 

 Ing. Jerca Gabriela – titular, gradul I 

 Ing. Dumitraşcu Marta – titular, gradul definitiv 

 Ing. Neagu Valeria – titular, gradul II 

 Ing. Ilie Narcisa Cătălina Anca – titular, gradul I 

 Ing. Bîrlean Angela – titular, gradul I 

 Ing. Stoica Elena – suplinitor, gradul I 

 Ing. Farcaş Radu – suplinitor, gradul II 

 Ing. Grigore Adriana (transporturi rutiere) – titular, gradul I 

 Maistru Robei Gheorghe – titular, gradul I 

 Maistru Mărgineanu Marin – titular, gradul I 

 Maistru Diaconescu Victor – titular, gradul definitiv 

 Catedra de electrotehnică: 

 Ing. Ceauş Camelia Gabriela – titular, gradul II 

 Ing. Piţigoi Florica – suplinitor, gradul I 

 Ing. Hilohi Sabina – suplinitor, gradul I, autor de manuale şcolare de specialitate 

 Maistru Poenaru Ştefan – titular, gradul I 

 Catedra de construcţii, instalaţii şi lucrări publice: 

 Ing. Balabaş Adriana – titular, gradul I 

 Maistru Minea Sorina - titular, gradul definitiv 

Întregul personal didactic de predare utilizează în acest an şcolar şi catalogul electronic (e-

catalog). 



III. Resurse materiale:  

a.  Structural, unitatea noastră şcolară cuprinde:

• 9 săli clasă, 6 cabinete de specialitate,  5 laboratoare ( 2 - Informatică, 1 - Fizică, 1 – Chimie-

biologie, 1 - Legislaţie rutieră) 

 

 

 

 

• 8 ateliere şcoală: 1  electrotehnică, 2 constructii, 5  mecanică 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Centrul Sportiv Apollo,dotat la standarde europene pentru: Fotbal, Handbal, Atletism, Lupte 

libere, Judo, Karate, Baschet, Haltere  

• Cabinet de consiliere psihopedagogică 

• Cabinet medical 

• 1 Bibliotecă cu 17.247 volume 

 

b. Mijloace şi materiale existente: 

• reţeaua informatică cuprinde 89 calculatoare, 55 laptopuri, iar internetul este furnizat prin fibră 

optică şi wireless 

• toate sălile de curs din incinta şcolii şi laboratorul de legislaţie rutieră sunt dotate cu 

videoproiector şi ecran, funcţionale prin wireless 

• la dispoziţia cadrelor didactice există o tablă smart 

• şcoala beneficiază de sistem de supraveghere video (11 camere), în interior şi în exterior, 

precum şi sisteme audio-video (15 camere)   

• la dispoziţia personalului didactic şi didactic auxiliar sunt 3 copiatoare profesionale şi 6 

imprimante. 

 

IV.   Program de funcţionare 

Liceul Tehnologic ”Elie Radu” are următorul program de funcţionare: 

 clasele de la cursurile de zi  învaţă între orele 8.00-14.00 /15.00; 

 clasele de la cursurile de seral învaţă între orele 16.30 – 21.20. 

 
 
 
 
 



2. OFERTA CURRICULARĂ 
 

a) În unitatea noastră şcolară se aplică curriculumul naţional elaborat de M.E.N.C.S.:   

FORMA DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
CLASA PLANURI CADRU 

 

PLANURI DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

(pt. discipline tehnice) 

 

PROGRAME ŞCOLARE 

(pt. discipline tehnice) 

 

LICEAL ZI  

a IX-a 
OMECI 3411 / 

16.03.2009 

OMECTS 3331/  

25.02.2010 
OMECI  4857 / 31.08.2009 

a X-a OMECTS 3081/ 

27.01.2010 – A2 

OMECTS. 3331 / 

25.02.2010 

OMECTS  4463 / 

12.07.2010 

a XI-a 

OMECTS 

3753/ 

09.02.2011 A1 

OMECI 3412/ 

16.03.2009 – A4 

OMECI 3423/ 18.03.2009 

– A1, A3 

Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii - 

OMEC 3172 /  30.01.2006 

Tehnician în instalaţii 

electrice - OMEC 3172/ 

30.01.2006 

a XII-a 

OMECTS 

3753/ 

09.02.2011 A1 

OMECI 3412/ 

16.03.2009 – A4 

OMECI 3423/ 18.03.2009 

– A2, A4 

Tehnician mecatronist -

OMECT 1847 / 29.08.2007 

Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii - 

OMEC 3172 /  30.01.2006 

Tehnician în construcţii şi 

lucrări publice - OMEC 

3172/ 30.01.2006 

LICEAL SERAL  

a IX-a 
OMECI nr. 3411 

/ 16.03.2009 

OMECTS  3331 / 

25.02.2010 
OMECI  4857 / 31.08.2009 

a X-a OMECTS 3081/ 

27.01.2010 – A3 

OMECTS  3331 / 

25.02.2010 

OMECTS  4463 / 

12.07.2010 

a XI-a sem I OMECTS 3081/ 

27.01.2010 – A3 

OMECTS 3331 / 

25.02.2010 

OMECTS 4463 / 

12.07.2010 

a XI-a sem II OMEC 4051/ 

24.05.2006 – 8.1 

OMECI 3313/ 02.03.2009 

– A3, A4 
---- 

a XII-a OMEC 4051/ 

24.05.2006 – 8.1 

OMECI  3313/ 

02.03.2009 – A3, A4 

Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii - 

OMEC 3172 / 30.01.2006 

a XIII-a OMEC 4051/ 

24.05.2006 – 8.1 

OMECI 3313/ 02.03.2009 

– A3, A4 

Tehnician mecatronist - 

OMECT 1847 / 29.08.2007 

a XIV-a ciclul 

superior 

OMEC 4051/ 

24.05.2006 – 

A8.1 

OMECI 3313/ 02.03.2009 

– A5, A6 

Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii - 

OMEC 3172 / 30.01.2006 

ŞCOALA 

PROFESIONALĂ 

de 2 ani 

a XI-a OMECTS 3168/ 

03.02.2012 
OMEN 3548/ 15.04.2013 OMEN  4353/ 25.07.2013  

ŞCOALA 

PROFESIONALĂ 

de 3 ani 

a IX-a 

OMEN 4437 / 

29.08.2014 

A1, A3 

OMEN 3152 / 

24.02.2014 
OMEN 3731 / 26.06.2014 OMECI  4857 / 31.08.2009 

LICEAL ZI – 

RUTA DIRECTĂ 

VOCAŢIONAL 
a IX-a - a XI-a 

OMECI 3410 / 

16.03.2009 
  

 



b) Orele din curriculum la decizia şcolii au fost distribuite astfel: 

Nr. crt Clasa Nr. ore Denumirea  şi tipul  opţionalului 

1. 9 A – Domeniul  
Mecanică, Tehnician 
mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

90 h/an CDL: Identificarea şi rezolvarea de probleme – 
Disciplină nouă 
Competenţe cheie: Rezolvarea de probleme, Organizarea 
locului de muncă 
Conţinuturi:  
 Caracterizarea unei situaţii problematice din surse 
diferite  
 Planul de rezolvare  
 Rezolvarea problemelor  în context determinat, cu 
respectarea planului propus 
 Selectarea mijloacelor specifice 
 Principii ergonomice specifice desfăşurării activităţilor 
 Documente specifice 

2. 9 D – Domeniul 
Construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice, Tehnician 
în construcţii şi lucrări 
publice 

90 h/an CDL: Identificarea şi rezolvarea de probleme – 
Disciplină nouă 
Competenţe cheie: Rezolvarea de probleme, Organizarea 
locului de muncă 
Conţinuturi:  
 Caracterizarea unei situaţii problematice din surse 
diferite  
 Planul de rezolvare  
 Rezolvarea problemelor  în context determinat, cu 
respectarea planului propus 
 Selectarea mijloacelor specifice 
 Principii ergonomice specifice desfăşurării activităţilor 
 Documente specifice 

3. 9 E – Domeniul 
Economic, profil servicii, 
Tehnician în 
administraţie 

90 h/an CDL: Documentaţia tranzacţiilor economice  – 
Disciplină nouă 
Competenţe cheie: Rezolvarea de probleme, Organizarea 
locului de muncă 
Conţinuturi:  

 Evidenţa economică 

 Evaluarea şi calculaţia economică 

 Documente de evidenţă 

 Evidenţa operativă a capitalului social 

 Evidenţa operativă a imobilizărilor 

 Evidenţa operativă a stocurilor şi producţiei 

 Evidenţa operativă a operaţiilor de încasări şi plăţi cu 

şi fără numerar şi a salarizării muncii 

4. 10 A – Domeniul 
Mecanică, Tehnician 
mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

90 h/an CDL: Pregătire pentru integrare socială -– Disciplină 
nouă 
Competenţe cheie: Lucrul în echipă, Pregătirea pentru 
integrarea la locul de muncă, Tranziţia de la şcoală la locul 
de muncă 
Conţinuturi:  

1. Alegerea profesiunii  

2. Alegerea locului de muncă  

3. Agentul economic  

4. Dosarul de personal al angajatului  

5. Formarea profesională  

5. 10 D – Domeniul 
Construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice, Tehnician 
în construcţii şi lucrări 
publice 

90 h/an CDL: Integrarea socio-profesională în domeniul 
finisajelor – Disciplină nouă 
Competenţe cheie: Lucrul în echipă, Tranziţia de la şcoală 
la locul de muncă 
Conţinuturi:  

1. Materiale de tencuieli simple, SDV-uri specifice 



2. Cerinţele locului de muncă 

3. Igiena şi securitatea muncii 

4. Calitatea lucrărilor, inclusiv respectarea termenelor 

5. Cerinţele agentului economic  

6. Condiţii de recepţie, transport şi depozitare a 

materialelor de tencuit 

6. 10E – Domeniul 
Economic, profil servicii, 
Tehnician în 
administraţie 

90 h/an CDL: Tehnici comerciale -– Disciplină nouă 
Competenţe cheie: Lucrul în echipă, Tranziţia de la şcoală 
la locul de muncă 
Conţinuturi:  

 Abordări tehnologice şi de marketing în 
comercializarea mărfurilor 

 Merchandising-ul 

 Oferta de mărfuri a magazinului 

 Tipuri de amenajare a suprafeţei de vânzare 

7. 
 

9 A şcoală profesională 
Domeniul:Mecanică 
Mecanic auto 

150 h/an CDL: Educaţie profesională-– Disciplină nouă 
Competenţe cheie: Rezolvarea de probleme, Organizarea 
locului de muncă 
Conţinuturi:  
 Caracterizarea unei situaţii problematice din surse 
diferite  
 Planul de rezolvare  
 Rezolvarea problemelor  în context determinat, cu 
respectarea planului propus 
 Selectarea mijloacelor specifice 
 Principii ergonomice specifice desfăşurării activităţilor 
 Documente specifice 

8.   11 B,C    
  Filiera vocaţională, profil 

sportiv  
Instructor sportiv 

1 h/săpt CDŞ:  Istorie - Istoria Uniunii Europene -  Aprofundare 
Competenţe generale: Utilizarea informaţiei provenite din 
surse istorice primare şi secundare, Dezvoltarea 
vocabularului istoric în cadrul comunicării orale şi scrise, 
Rezolvarea de probleme prin aplicarea metodelor, 
tehnicilor şi procedeelor specifice istoriei contemporane 
Conţinuturi:  
1. Organizarea europeană în antichitatea greco-romană 
2. Precursorii ideii europene în Evul Mediu 
3. Europa din epoca luminilor până la Primul Război 
Mondial 
4. Proiecte de unificare europeană în perioada interbelică 
5. Marile organizaţii europene după al Doilea Război 
Mondial 
6. Crearea Comunităţilor Europene 
7. Instituţiile principale ale Uniunii Europene 
8. România si Uniunea Europeană 

2 h/săpt CDŞ: Pregătire sportivă practică - Comportament și 
coordonare – Fotbal – Aprofundare 
Competenţe cheie: Integrarea cunoştinţelor şi tehnicilor 
specifice educaţiei fizice în acţiuni de optimizare a 
dezvoltării fizice şi a capacităţi motrice; Integrarea 
cunoştinţelor şi a deprinderilor specifice în organizarea 
şi practicarea unor ramuri de sport corespunzător 
disponibilităţilor fizice şi intereselor individuale. 
Conţinuturi:  

1. Analiza şi evaluarea concursurilor sportive din 
perspectiva spectatorului 

2. Procedee de dezvoltare a vitezei şi a îndemânării 

3. Procedee de dezvoltare a forţei și rezistenţei 

4. Procedee tehnice folosite în atac şi în apărare 

5. Acţiuni tactice folosite în atac şi în apărare 

6. Comentarea oportunităţii sistemelor tactice şi a 
acţiunilor tehnice adoptate de competitor 



1 h/săpt CDŞ: Limba și literatura română - Textul literar – Analiză 
și  interpretare – Aprofundare 
Competenţe cheie: Utilizarea corectă şi adecvată a 
limbii române în producerea şi receptarea mesajelor în 
diferite situaţii de comunicare; Folosirea instrumentelor 
de analiză stilistică şi structurală a diferitelor texte 
literare; Argumentarea în scris sau oral a propriilor opinii 
asupra unui text literar. 
Conţinuturi:  

1. GENUL EPIC: Costache Negruzzi, Ion Creangă, Ioan 
Slavici, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil 
Petrescu 

2. GENUL LIRIC: Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, 
George Bacovia, Tudor Arghezi, Ion Pillat 

3. GENUL DRAMATIC: I. L. Caragiale, Camil Petrescu 
4.   PERSONALITĂŢI - modele culturale: Mihail 
Kogălniceanu, Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu 

 
Modalităţi de evaluare 

      Evaluarea are un caracter preponderent formativ. Evaluarea continua se va face prin urmatoarele 

instrumente: 

- probe orale (de tip interviu, dezbatere, conversaţie) prin care elevul demonstrează că este capabil 

să identifice propriile sarcini, să formuleze întrebări şi să explice relaţia dintre sarcinile proprii şi 

sarcinile celorlalţi membri. 

- probe scrise (de tip elaborare schematică, chestionar, test) prin care elevul demonstrează că este 

capabil să îşi asume propriile decizii, să demonstreze că este capabil să identifice cerinţele unui item. 

- probe practice (de tip demonstraţie, joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să  

perceapă poziţia individuală faţă de ceilalţi, să-şi asume atitudini constructive în grup, să efectueze 

acţiuni iniţiate în grup, să-şi asume rezultatele de echipă sau în care  elevul trebuie să demonstreze că 

este capabil să solicite instruire pentru a-şi îmbunătăţi performanţa la locul de muncă, să se încadreze 

în cerinţele de timp pentru efectuarea unor operaţii simple. 

- tehnici alternative (portofoliu; proiect). 

 
 
 

3. OFERTA EXTRACURRICULARĂ 

Proiecte şi programe educative: 

 

În Liceul Tehnologic ”ELIE RADU” se desfăşoară în acest an şcolar diverse activităţi educative 

în cadrul proiectelor /programelor educative şcolare şi extraşcolare cum ar fi: 

1. Proiectul educaţional „Adolescenţa fără violenţă”, derulat 

sub egida COEuropei şi monitorizat de către Consilierul Superior 

pentru Relaţii Internaţionale – MECS, Simona Crăciun, Directorul 

Aurelia Stănculescu – CMBRAE şi Coordonatorul Robert Florea – 

CMBAP.  

2. ”Festivalul Naţional al Şanselor Tale” – o săptămână dedicată educaţiei nonformale 

care se află sub egida UNESCO – Institutul pentru Educaţie Hamburg. 



3. Proiectul „Porneşte motorul schimbării în 

comunitatea ta”, derulat în parteneriat cu Asociaţia A.R.T. 

Fusion şi Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltarea Locală (FPDL). 

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009–2014, în cadrul 

Fondului ONG în România. Proiectul este coordonat de 

doamnele profesoare Gabriela Jerca, Iuliana Paraschivescu şi 

consilierul educativ Oana Barbulescu. Cadrele didactice şi 

elevii facilitatori au participat la cursuri de formare. Proiectul îşi propune să le ofere tinerilor 

metode precum Teatru Forum, Biblioteca Vie, Photo Voice şi Organizarea comunitară prin care 

să poată rezolva problemele cu care se confruntă, iar pe de altă parte, să îi determine pe 

liceenii din zone sau medii defavorizate să aibă o participare civică mult 

mai activă, prin dezvoltarea gândirii critice, a capacităţii de planificare şi 

de asumare a rolurilor de leadership. 

4. Proiectul „Suntem generaţia în mişcare”. Proiectul se 

adresează elevilor de clasa a IX-a şi a X-a. Programul are ca obiective 

informarea şi educarea adolescenţilor, a familiilor acestora şi a publicului 

larg cu privire la beneficiile stilului de viaţă sănătos, a activităţilor fizice 

zilnice, sportului. Proiectul a fost iniţiat de Fundaţia PRAIS.  

5. ”Proiectul pilot-club de film” organizat de Inspectoratul 

Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Active Watch, proiect derulat în peste 50 de şcoli 

bucureştene după un model britanic de succes. Proiectul este finanţat de Comisia Europeana 

prin programul Media şi susţinut de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 

6. Proiectul Teatrul Naşte Dialog, realizat în parteneriat cu 

Asociaţia „O Şansă pentru Viitor” şi Asociaţia „Concordia Oslo”. 

Proiectul este finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, 

Liechtenstein şi Guvernul României în cadrul programului PA17/RO13 

„Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului 

cultural european”.  

7. Proiectul „ECOol să fii ECO!” realizat în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Theodor 

Pallady”. Proiectul este realizat astfel încât să formeze atât la nivelul elevilor cât şi la nivelul 

adulţilor o concepţie sănătoasă asupra vieţii, corespunzând realităţii imediate şi de perspectivă.  

Anual, se desfăşoară activităţi de tradiţie specifice unităţii noastre: 

 Pregătirea şi susţinerea de spectacole de către Trupa de teatru 

„Mores”, coordonată de doamna profesoară Iuliana Paraschivescu.  

 Editarea semestrială a revistei şcolii 

„Excelsior” cuprinzând articole şi creaţii ale 

elevilor şi profesorilor şcolii. 

  



 Exersarea abilităţilor artistice în cadrul Cercului de arte plastice 

„Tradiţii”, coordonat de doamna profesor Niculescu Luminiţa şi domnul 

profesor Radu Marin. 

 

 Organizarea de concerte tematice cu participarea elevilor claselor de 

profil sportiv coordonaţi de doamna profesoară Vlaicu Olimpia. 

 

 Organizarea festivităţii de absolvire pentru elevii din clasele terminale de liceu – cursuri de zi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


