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ARGUMENT 
 

Sufletul tău a rămas acolo, în acel loc care te-a format. Locul în care ţi-ai făcut primii 
prieteni la începutul adolescenţei, rămași prieteni pe viață, şi în care ai învăţat să înveţi de la 
cei mai buni profesori. 

Memoria derulează filmul celor patru ani petrecuți în spațiul Liceului de Informatică 
„Tiberiu Popoviciu”, din Cluj-Napoca. Drumul parcurs spre cartierul Zorilor cu autobuzul, 
momentul în care ai intrat pe poarta situată la cunoscuta adresă, Calea Turzii, 140-142, orele 
desfășurate în laboratoarele dedicate sau pauzele petrecute pe terenul de baschet, unde aveau 
loc și festivităţile de început şi de sfârşit de an școlar, sunt capitolele unei povești care 
emoționează fiecare absolvent de Info. 

Ajuns la o vârstă jubiliară, tânărul nostru liceu a purtat diverse nume, dar a avut în cei 
50 de ani o singură constantă: excelența în educație. Aceasta se materializează prin 
absolvenții care profesează și astăzi pe tot globul, în domenii diverse, unele aparent 
incompatibile cu informatica. Standardele pe care le-au întâlnit în liceu sunt transpuse în viața 
lor, cuvântul-cheie fiind performanța. 

Cunoaștem cu toții rigoarea profesorilor de la Info și exigența lor, deoarece nu de 
puține ori ni s-a spus că o notă minimă obținută la Tiberiu Popoviciu îți putea asigura 
admiterea la facultatea de profil.  

50 de ani de excelență, 50 de ani de performanță și 50 de ani de formare a caracterelor 
sunt cuprinși în paginile acestei monografii, din care se desprinde imaginea unui liceu de elită 
al Clujului și al țării. 

 
Ioan Ivașcu, absolvent de Info, promoția 1999 

5.10.2020, Ziua Mondială a Educației 
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PROCES-VERBAL, 
 

Încheiat azi, cu ocazia Ședinței cu părinții de la Liceul de Informatică „Tiberiu 
Popoviciu”, Cluj-Napoca, 

 
I 

un tren din Nord aștept și azi în gară, 
cum așteptam în anii de liceu, 
când a sosit, pentru întâia oară, 
bunica mea la Cluj. suflete-al meu, 
 

începi să depeni o poveste veche, 
cu oameni care astăzi nu mai sunt, 
din timp de basme, fără de pereche, 
de parcă și cuvântul mi-e cărunt, 
 

dar am în inimă icoana vie 
a moașei mele pogorând din Nord, 
precum o notă dintr-o simfonie 
a veșniciei. al naturii cord 
 

mai bate încă-n dacicele ape 
ale acelui sat unde-un cocon 
mergea cu moașa sa într-un Vârtoape 
ascuns în umbra vârfului de con. 

 
 
 
 
 

 
II 

un tren din Nord aștept prin fumul greu 
al urbei unde astăzi sunt părinte 
și mă întorc în anii de liceu 
și-o zi anume îmi revine-n minte: 
 

în straiul alb, precum aveau și sfinții, 
urcând Golgota, pe a Turzii Cale, 
venit-a la ședința cu părinții 
bunica mea din timpuri ancestrale. 
 

doar în opinci, c-un înflorat pieptar 
și c-o năframă pe brăzdata-i frunte, 
părea un dac dintr-un uitat altar 
bunica mea ce-a pogorât din munte. 
 

în sala de ședințe a intrat, 
cuminte, cum a fost întreaga viață, 
și-n graiul ei din Nord a întrebat: 
Nepotul meu... îmi spuneți cum învață?  

 

Ioan Ivașcu, 19.03.2021 
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EMIL BOC  
Primar 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA 

 

ÎN SPIRITUL CLUJEAN… 
 

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca sărbătoreşte existenţa a 
50 de ani în peisajul învăţământului clujean şi românesc. A fost fondat în 1971, la iniţiativa 
unui academician de elită al ţării, Tiberiu Popoviciu, acest savant de renume mondial încă, 
din 1946, numit profesor la Universitatea din Cluj (catedra de analiză matematică), 
întemeind aici – în 1957 – Institutul de calcul al Academiei Române (Filiala Cluj), fiind 
totodată decan şi iniţiatorul revistei de prestigiu „Matematica”. Începând cu anul 1993, în 
onoarea sa și a însemnatei sale contribuții la întemeierea şcolii de matematică şi a 
informaticii românești, Liceul de Informatică din Cluj îi poartă pe bună dreptate numele. A 
fost visul său de profesor şi om de ştiinţă de a întemeia la Cluj-Napoca un liceu de elită, în 
care tinerii să înveţe la cele mai înalte standarde de predare a noilor descoperiri ştiinţifice şi 
să-şi însușească temeinic ştiinţele exacte.  

În 1971, noul Liceu pentru Prelucrarea Automată a Datelor din Cluj, înfiinţat de 
marele academician a fost singular în România şi printre primele de acest fel din Europa 
Centrală şi de Est, ceea ce arată grija şi viziunea fondatorului şcolii faţă de necesitatea unui 
învăţământ aplicat nevoilor dezvoltării economice şi intelectuale ale epocii. Liceul s-a 
bucurat de la început de un considerabil prestigiu, datorită cadrelor didactice, conducerii 
unităţii de învăţământ preuniversitar sub bagheta primului director Aurel Clamba, care s-a 
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dedicat cu profesionalism şi dragoste dezvoltării şcolii. Reuşita şi succesul liceului au fost 
posibile datorită interconectării la universitatea clujeană şi, mai ales, la politehnica de 
atunci din oraşul nostru. Liceul devenise o prelungire didactică a Universităţii „Babeş-
Bolyai” şi o pepinieră de străluciţi studenţi. 

Vreau să vă felicit pentru tot ce aţi făcut în aceşti ani. Meritaţi din plin felicitările 
mele şi ale comunităţii clujene pentru ceea ce aţi realizat cu competenţă şi dragoste în toţi 
aceşti ani de la înfiinţare. Vreau să felicit profesorii de ieri şi de azi care au făcut istorie şi 
ştiinţă, fiind racordaţi la noile provocări ale modernităţii. Este o mare onoare să-i salut şi pe 
absolvenţii acestui liceu de elită al învăţământului clujean, care azi ne fac cinste în unităţi 
preuniversitare/universitare, economice sau institute de cercetare de prestigiu din ţara 
noastră şi de peste hotare.  

Îi asigur de sentimentele mele de recunoştinţă pe cei care au pus bazele acestei 
şcoli. 

Într-o unitate de învăţământ, fiecare are rolul său important, de la director până la 
personalul nedidactic, pentru că,  împreună, formează o echipă care are rolul de a preda 
elevilor toate cunoştinţele necesare în dezvoltarea lor ca oameni şi cetăţeni. 50 de ani de 
şcoală la Liceul de Informatică ,,Tiberiu Popoviciu” înseamnă 50 de  generaţii, 50 de ani de 
muncă, în care profesorii, de ieri şi de azi, au clădit valori şi au educat serii de elevi în 
cultul şi dragostea faţă de matematică şi ştiinţa informaticii. Într-o lume în care 
digitalizarea este paradigma prezentului, Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” 
reprezintă moştenirea unei tradiţii de elită a ştiinţei noastre şi avangarda unui progres 
asumat într-o societate modernă tot mai aplicată pe proceduri online. 

Salut cu această ocazie pe toţi cei care lucrează cu elevi.  
Vă urez succes în ducerea mai departe a misiunii educative şi formative pentru ca 

acest liceu de elită al învăţământului clujean, aplicat necesităţilor reale ale comunităţii 
clujene, să rămână un etalon pedagogic pentru România şi Europa şi să scoată de pe 
băncile şcolii tineri pasionaţi de noile provocări ale ştiinţei şi digitalizării! 
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MARINELA MARC 
Inspector școlar general 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ 

 

 

MESAJ LA CEAS ANIVERSAR 
Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca este o unitate distinctă în 

peisajul învățământului preuniversitar clujean, care și-a desfășurat activitatea sub semnul 
calității, dovadă fiind rezultatele obținute de elevi, de-a lungul anilor, la examene naționale, 
olimpiade și concursuri școlare. 

În acest an, greu încercat de pandemia provocată de virusul Covid-19, când Liceul de 
Informatică „Tiberiu Popoviciu” sărbătorește 50 de ani de existență, s-a dovedit  
necesitatea competențelor digitale în funcționarea societății, prin continuarea online a 
activităților în multe domenii. 

La ceas aniversar, vă doresc tuturor multe împliniri personale şi profesionale, energie 
în faţa provocărilor și încredere că împreună veți reuși să duceți mai departe tradiția acestei 
prestigioase școli! 
 

 

11



 

 

 

AMALIA-RAMONA GURZĂU  
Inspector școlar/ Director/ Inspector școlar 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ 

LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU”  

CLUJ-NAPOCA 

2011-2019/ 2019-2020/ 2020-2021 

 
DIN CLEPSIDRA EXPERIENȚELOR PROFESIONALE  

DE RETRĂIT... 
În scurta provocare a vremii și a vremurilor simt și exprim, cu adevărat, recunoștința 

pentru experiența de a fi contribuit la ceea ce este și reprezintă astăzi Liceul de Informatică 
Tiberiu Popoviciu, în peisajul clujean al învățământului preuniversitar. 

Am trăit povestea, am făcut parte din poveste și am avut șansa să așez lumini 
călăuzitoare în forme, conținuturi și nuanțe care au contribuit la creșterea prestigiului acestei 
comunități școlare, care astăzi aniversează 50 de ani de existență. 

Am avut șansa cunoașterii într-o altă ipostază profesională și cred cu tărie că nu va fi 
niciodată nevoie să dau timpul înapoi pentru a-mi aduce aminte de oamenii frumoși, 
sculptorii de destine, colegii profesori, și nu numai, cu care am construit o comunitate 
puternică, într-o perioadă relativ scurtă de timp, arc peste vremuri de pandemie. 

Și pentru că drumurile se fac mergând, iar locul și vremea rămân dimensiuni ale 
lumii, la ceas aniversar, mulțumesc, sincer mulțumesc, pentru această întâlnire cu sens care a 
făcut vizibil zborul și a transformat învățarea... în definitiv, contează urma, ceea ce rămâne și 
lași locului. Cu prețuire și deosebit respect! 
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LIA-MARINELA MACRA  
Director adjunct/ Director  

LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU”  

CLUJ-NAPOCA 

2014-2015/ 2020-2021 

 

NOI TOȚI 
La ceas aniversar ne amintim de setea de cunoaștere care ne face să dorim progresul 

în fiecare moment, o călătorie care ne-a unit, profesori și elevi. Măiestria profesorilor de-a 
lungul celor 50 de ani, elevii minunați, tineri, dornici de cunoaștere, exuberanți  au reușit să 
dea personalitate liceului. Curtea școlii plină de tinerețe, rezultatele obținute de elevi, 
profesorii dedicați, o lume întreagă într-o comunitate cu numele „ani de liceu” construită 
cu multă muncă pană la emblema Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca.  

Un liceu impunător, frumos, locul în care ne formăm în prezent, locul din care 
pornim an de an într-o călătorie fascinantă, fără sfârșit datorită amintirilor speciale, a 
relațiilor unice pe care le construim în fiecare zi, generație după generație. 
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ANCUȚA-GEORGETA PERDE  
Director adjunct 

LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU”  

CLUJ-NAPOCA 

2013-2021 

 

DOUĂ IPOSTAZE 
Ating ușor cele două lumi pe care le-am cunoscut la Liceul de Informatică, și 

anume lumea elevului și cea a profesorului, pentru a dezvălui matricea amintirilor care s-a 
imprimat în omeneasca eternitate. 

Am trăit anii de liceu în două perioade istorice, în România comunistă și în cea 
postcomunistă, cu doi directori adaptați vremurilor și cu două denumiri ale școlii, Liceul de 
Matematică şi Fizică Nr. 2, în anul 1988, la admitere, și Liceul de Informatică, în anul 
1992, la absolvire. 

Amintirile din perioada de licean sunt largi cât văzduhul, vibrante și libere și au 
fixat un ritm timpului meu, ritm care a străbătut toate geografiile carierei mele. Am adus cu 
mine din acele timpuri, în viața de dascăl, disciplina, perseverența și performanța.  

Îi doresc liceului meu să cultive valorile de bine, de frumos, de adevăr și de 
dreptate, să atingă gloria și să fie o casă bună pentru cei care vremelnic îi vor trece pragul. 
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ROLAND-HANS KENTSCH  
Profesor/ Director adjunct/ Director 

LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU”  

CLUJ-NAPOCA 

1974-2008/ 1992-1996/ 1996-2007 

 

  

LICJ–NECUNOSCUT ÎN 1971,  

CUNOSCUT DE TOATĂ LUMEA ÎN 2021 
Acum, în ceas aniversar, mă gândesc la începutul existenței Liceului de 

Informatică, atunci când de pe băncile Facultății de Matematică am fost aruncat direct în 
„groapa cu lei”, adică, urma să predau la clasele a 12-a. Greu se putea face distincția între 
profesor și elev, dar atmosfera dominantă în liceu era RESPECTUL și DORINȚA de a 
învăța despre “noul” pentru toți, INFOMATICA. Parcă era urcarea pe Golgota și împreună, 
elevi-profesori, am reușit, împotriva multor opreliști, s-o asimilăm, s-o dezvoltăm și s-o 
folosim în interesul personal și al societății în care trăiam. Unii au dus-o peste hotare și 
deseori se aude acolo: „El a venit de la Cluj, de la Info”. Acum pare un lucru firesc, fără 
informatică parcă nimic nu mai poate exista sau funcționa, o găsim peste tot și în toate, dar 
de învățat tot trebuie învățată. 

Multe s-au schimbat din mers, tehnica de calcul, limbajele de programare, metodele 
de predare, oamenii, elevii, chiar și locația. Se cuvine de menționat că locația inițială în ’71 
a fost alta, oarecum nefavorabilă, dar bine că a fost.  
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Asta a dus la construirea acestui Complex Școlar pe Calea Turzii 140-142, din Cluj-
Napoca, cu cămine și cantină, sală și terenuri de sport. Aici, în locația asta, voi, elevi și 
profesori de acum, aveți obligația de a duce mai departe ceea ce am început în 1971. 

După ’89, în calitate de director adjunct și apoi de director, am încercat și poate am 
reușit pe ici-colo să schimb lucruri în bine. Oamenii, elevii și profesorii, se schimbă 
independent și oricum. Dacă e în bine sau în rău vor spune alții sau poate autoanaliza 
fiecăruia. Această autoanaliză este ceea ce școala îți poate oferi pe lângă alte cunoștințe și 
cu care vei reuși să progresezi. Nu te opri niciodată, analizează, elimină, îmbunătățește,  
continuă, fundamentul primit în scoală îți va da posibilitatea să fii mereu mai bun! 
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Asta a dus la construirea acestui Complex Școlar pe Calea Turzii 140-142, din Cluj-
Napoca, cu cămine și cantină, sală și terenuri de sport. Aici, în locația asta, voi, elevi și 
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ANA-FELICIA VĂLEAN  
Director 

LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU”  

CLUJ-NAPOCA 

2017-2019 

 

LA MULȚI ANI! 
O școală trăiește prin elevii și profesorii săi, iar renumele ei este determinat de 

profesionalismul dascălilor și performanțele absolvenților săi!  
De-a lungul celor cinci decenii de existență, Școala noastră a obținut rezultate 

extraordinare, iar pentru foarte mulți dintre noi a reprezentat mai mult decât un loc în care 
ne-am desfășurat activitatea sau ne-am desăvârșit educația. Pentru cei mai mulți dintre noi, 
Școala noastră a fost a doua casă la care ne-am întors de fiecare dată cu emoție și încredere, 
deoarece aici am găsit înțelegerea și sprijinul de care am avut nevoie în momentele de 
cumpănă.  

Pentru toate acestea, din tot sufletul, alături de profesorii, absolvenții și elevii 
Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”: MULȚUMESC,  Școala noastră dragă!   
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LIVIA SECHELEA  
Director adjunct 

LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU”  

CLUJ-NAPOCA 

1996-2002 

 

  

GÂNDURI –LUMINA DIN INTERIOR–  
Îmi amintesc liceul în care am profesat până la pensionare, ca parte a sufletului 

meu, împărtășind cu elevii și profesorii lui speranțe, bucurii, succese. Acestea s-au 
materializat în promovare integrală, rezultate maxime la bacalaureat, la concursuri și 
olimpiade naționale și internaționale.  

În plan personal, liceul reprezintă pentru mine și acei elevi care au pășit în viață ca 
medici pregătindu-i pentru admiterea în facultate, cât și cei cu care am participat la 
concursuri interdisciplinare unde contribuția pe partea de informatică le-a revenit lor. 

Le doresc, la ceas aniversar, tuturor celor de acum și celor care vor continua să se 
instruiască aici încă cel puțin cincizeci de ani de împliniri și să nu uite că informatica 
domină azi viața socială! 
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ENIKO SABĂU  
Director adjunct 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN GOGA”,  

CLUJ-NAPOCA 

2016-2021 

 

UN VIS ÎMPLINIT 
Visul meu de a fi profesor titular la Liceul de Informatică a devenit realitate în 

primăvara anului 2016. Îmi aduc aminte momentul bucuriei în care m-am prezentat la liceu 
cu decizia de numire. Mă simțeam la înălțime atât la propriu, cât și la figurat, foarte 
aproape de stele, dar și mai aproape de a profesa într-o școală de prestigiu, în care viitorul 
reflecta elanul creator, reușita și succesul. 

Ce aniversare poate fi mai frumoasă decât aceea a unei școli care conferă valoare 
învățământului?  

Acum, la ceas aniversar, aduc multă recunoștință și apreciere tuturor dascălilor 
frumoși sufletește, elevilor dragi, părinților și partenerilor care, în decursul celor 50 de ani 
de existență ai școlii, au contribuit la menţinerea standardelor înalte de performanţă în 
educaţie!  

La mulţi ani valoroşi în educaţia de calitate! 
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GEORGE ROTH 
Senior Manager UiPath, Consul Onorific al României la San 

Francisco 

UIPATH, LOS GATOS, CA, USA 

Promoția 1975 – Prima Promoție 

 

DE LA UN ABSOLVENT DIN PRIMA GENERATIE 
Am avut marele noroc să fac parte din prima generație a Liceului pentru 

Informatică. Ceea ce am învățat la acest Liceu a reprezentat baza pe care mi-am construit 
cariera în IT atât în Romania până în 1991 la Centrul Teritorial de Calcul Cluj, cât și după 
aceea în SUA. 

Liceul pentru Informatică a fost unul din primele licee de acest gen din lume și a 
reprezentat un pilon de bază al dezvoltării Clujului și României în IT.  

Sper ca acest Liceu să rămână în continuare un element de bază al dezvoltării 
industriei de high tech în Cluj și în România. 

Mulțumim celor care au contribuit esențial la înființarea Liceului în 1971, în special 
domnului Director al Centrului Teritorial de Calcul din Cluj, Dr. Vasile Peteanu, care a 
avut un rol hotărâtor la crearea Liceului alături de regretatul Director al ITC Cluj, Emil 
Munteanu.   
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LIVIU-CRISTIAN MICLEA  
Decan 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, 

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE, 

CLUJ-NAPOCA 

Promoția 1978 

 

CU 50 DE ANI ÎN URMĂ ... 
În anul 1971 aveam 12 ani, rezolvam probleme din „Gazeta matematică” și 

ascultam prelegerile de la televizor ale acad. Grigore Moisil despre un domeniu nou, cel al 
calculatoarelor și informaticii. Atras de noul domeniu, am urmat în perioada 1974-1978 
cursurile Liceului de Informatică din Cluj-Napoca, iar în perioada 1979-1984 specializarea 
Calculatoare din cadrul fostului Institut Politehnic din Cluj-Napoca. 

Am rememorat acest traseu inițial pentru a justifica o aserțiune pe care le-o transmit 
studenților mei, și anume că eu am participat din interior la toată evoluția din acești 50 de 
ani a informaticii din România. 

Înființat în anul 1971, Liceul de Informatică din Cluj-Napoca a avut ca misiune 
principală crearea unei forțe de muncă specializate pentru acest domeniu de vârf. Au fost 
aduși, pe lângă profesori cu experiență, și tineri proaspăt absolvenți de mare valoare.  

Dar mai ales a fost adus ca director, destul de devreme, un om care a fost și rămâne 
modelul meu de manager, în persoana domnului prof. Aurel Clamba.  
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Absolvent în anul 1954 al Facultății de Matematică-Fizică a Universității „Victor 
Babeș”, după doar 3 ani de activitate ca profesor de matematică, datorită calităților sale 
excepționale de manager, este numit pentru prima dată director de „Școală medie”. Sigur 
că, cel puțin pentru mine, tandemul Clamba-Lelijak a fost determinant, dar fără întreg 
colectivul de cadre didactice și de colegi nu aș fi putut face în cei patru ani de liceu acel 
mare salt în educația mea.  

Îi sunt recunoscăror liceului la care m-am format și, acum la ceas aniversar, îi 
doresc să poată să păstreze și să ducă mai departe nivelul de performanță pe care eu l-am 
cunoscut. 
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IOANA-MARGARETA RĂDUȚ  
Director 

LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU BORZA“,  

CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA 

Promoția 1980 

 

LICEUL NOSTRU 
Îmi amintesc de anii de liceu cu mare drag, ei mă duc în universul adolescenței 

mele... 
Am să mă întorc ori de câte ori voi avea prilejul și îngăduința înspre acel loc al 

desăvârșirii mele. Sub cupola timpului, regăsesc chipurile celor care au mânuit și format 
sufletele noastre, ceea ce suntem și am devenit noi, cei maturi de azi. 

Elogiu școlii care m-a format, m-a dăruit educației și prin tot ceea ce fac în prezent, 
de fapt continui ceea ce au făcut dascălii pentru mine în trecut. Fără acest ceva care se 
numește „liceu“, nu ar fi fost posibil. 

Prin urmare, acea frântură de viață va rămâne mereu în amintirea și gândurile mele. 
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DAN GRECU  
Consultant 

SCIENCES PO, PARIS & GRANT CHALLENGE, 

FONTAINEBLEAU, FRANȚA 

Promoția 1983 

 

SUFLETUL SFINȚEȘTE PROIECTUL 
Educația este o activitate de suflet. Informatica românească datorează un tribut 

imens viziunii profesorilor Grigore Moisil și Tiberiu Popoviciu pentru entuziasmul pentru 
tehnica de calcul și pentru inițiativa creării liceelor de informatică din România anilor 70. 
Liceul din Cluj își datorează succesul de debut unui om cu o inimă de aur: Aurel Clamba. 
Un om care a pus baze într-un timp de ezitări, îndoieli și adversități ideologice, care a 
încurajat proiecte și visuri pentru profesori și elevi. Pentru noi, cei de pe bănci, a fost o 
lume mirifică, plină de inspirație, care ne-a marcat viitorul și viziunea. Datorăm un omagiu 
curajului, dedicației și sacrificiului celor care și-au investit efortul și credința profesională 
pentru a inspira imaginația și motivația noilor generații. 
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LUMINIȚA-ANA BRÎNDUȘAN  
Profesor 

LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU”  

CLUJ-NAPOCA 

Promoția 1985 

LICEUL DE INFORMATICĂ,  

LA VÂRSTA DE O JUMĂTATE DE SECOL 
Anul acesta, 2021, se împlinesc 50 de ani de la funcționarea neîntreruptă a 

instituției de învățământ special concepută pentru cei ce doreau să devină specialiști în 
prelucrarea datelor, în informatică. 

Faima liceului a trecut mult peste hotarele județului, ajungând astfel să școlarizeze 
elevi din toate județele limitrofe și chiar din alte zone ale țării. Printre absolvenții acestui 
liceu se numără acum cercetători la mai multe Institute din Japonia, SUA, Canada unii 
dintre ei lucrând în continuare în domeniul matematicii și al informaticii, alții în alte ramuri 
ale științelor, unii fiind oameni de afaceri de succes iar alții reușind chiar în domeniul 
artelor. E o dovadă clară a faptului că un fundament, o bază solidă educațională dobândită 
într-un liceu de prestigiu dezvoltă multilateral personalitatea unui om și-l pregătește pentru 
viață. Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, ajuns la vârsta de o jumătate de secol, 
este și va continua să fie un liceu de prestigiu. 
 

25



 

 

DANIELA MARIAN 
Lector universitar 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, 

ROMÂNIA 

Promoția 1986 

LA MULȚI ANI! 
Liceul, pentru mine, a fost o aventură după care am devenit mai puternică și mai 

educată. Pentru aceasta le sunt recunoscătoare tuturor cadrelor didactice care au contribuit 
la devenirea mea și pe care le stimez și acum, după atâția ani. Dirigintelui meu, Furdek 
Attila, îi datorez pasiunea mea pentru matematică.  

Și pentru că nimic nu e întâmplător, am avut șansa să îmi elaborez teza de doctorat 
sub îndrumarea doamnei profesor doctor docent Elena Popoviciu, soția academicianului 
Tiberiu Popoviciu. Am aflat, în acest fel, de importanța deosebită a lui Tiberiu Popoviciu la 
construirea primului calculator românesc complet tranzistorizat și de contribuția lui 
deosebită în domeniul matematicii, în mod special în Teoria convexității. 

Îmi aduc aminte cu drag de discotecile de la sfârșit de săptămână, din cantină sau 
din internat, de spectacolele frumoase la care mergeam cu colegii din internat, de mândria 
de a învăța la acest Liceu de elită și de eternii trandafiri roșii din fața școlii. 

La mulți ani Liceului „Tiberiu Popoviciu”! 
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TIBERIU SOCACIU 
Conferențiar universitar / Consultant independent 

UNIVERSITATEA DIN SUCEAVA, ROMÂNIA /  

CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA 

Promoția 1990 

 

987 
987. Ăsta a fost numărul meu matricol pe parcursul a patru ani. Îmi amintesc și 

acum: era un textil ciudat, negru, cu un fel de broderie galbenă. Evident, LMF2 și cuvântul 
magic “INFORMATICA”. Am ajuns la acest liceu neștiind ce mă așteaptă: patru ani de 
urcat dealul, de terorizat cu motiv sau fără motiv de profesori, de olimpiade, de treaptă, de 
calificare profesională în meseriile de “operator calculator” și “analist-programator ajutor”, 
de bacalaureat. Apoi, câțiva ani, profesor. La același liceu. 987 a început în D, iar după 
treaptă, a aterizat în B. 987 s-a ales din liceu cu niște matematică, niște informatică, niște 
fizică, niște istorie. Toate la nivel acceptabil. Și niște amintiri. Chiar și aceste ultime două 
versuri: Quivis antiburschius / Atque irrisores. 
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RAOUL SAVOS 
Statistics and Machine Learning specialist 

EUROPE 

Promoția 1998 

 

OAMENI AI RENAȘTERII ÎNTR-O ERĂ A MAȘINILOR 
Faptul că am îmbrățișat un domeniu fascinant care azi deschide nebănuite 

orizonturi omenirii –Inteligența Artificială–, faptul că am fost în prima generație de 
specialiști care au creat sisteme predictive automate și autonome, faptul că numeroase 
companii din mediul online european folosesc soluții de învățare automată create de mine, 
se datorează în primul rând întâlnirii mele cu Liceul de Informatică. Se datorează educației 
pluri- și interdisciplinare pe care am primit-o aici, într-o perioadă în care curiozitatea, 
creativitatea și emulația sunt cele mai importante valori în viața unui tânăr. Acei profesori 
formidabili care ne-au format, acea echipa de oameni ai Renașterii într-o eră a mașinilor au 
fost pentru mine modelul celui mai înalt profesionalism și dăruirii pentru un țel umanist. 
Profesorilor mei care m-au făcut să iubesc Matematica și să văd în ea limbajul universal – 
Rodica Trif, Fimia Bîrsan, Ambrozie Lelijak – nu le voi putea mulțumi nicicând îndeajuns. 
Dirigintelui meu, Ioan Horotan – gânditor de talie înaltă, retras mult prea curând în lumina 
christică, un pios gând de aducere aminte și speranța că ne vom mai întâlni cândva.  

Tuturor profesorilor mei le adresez cea mai profundă recunoștință, omagii și 
reverențe! Fără pasiunea și munca lor neobosită viața mea ar fi fost cu totul alta. 

Colegilor și absolventilor acestui minunat liceu, partizanilor mei în lupta cu cele 
mai adânci trăiri și emoții, cei care prin destinele lor au făcut cinste mediului de cultură din 
care s-au desprins, le urez multe împliniri! 
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MIHAI DRAGOMIR  
Profesor universitar 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

Promoția 1999 

 

 

TRECUT ȘI VIITOR 
Perioada petrecută în cadrul Liceului de Informatică “Tiberiu Popoviciu” în urmă 

cu peste 20 ani va rămâne mereu în amintirea mea ca una dintre cele mai frumoase etape 
ale vieții mele. Prieteniile formate atunci sunt relații solide și de încredere cu care mă 
mândresc și astăzi, iar modul de gândire, rațional și proactiv, pe care mi l-a imprimat 
întâlnirea cu cadrele didactice este în continuare o trăsătură de bază a personalității și 
carierei mele. Împlinirea a 50 de ani de activitate educațională este un moment de reflexie 
și de bucurie, iar cu această ocazie vreau să-i felicit pe toți cei care și-au adus contribuția la 
acest succes pe parcursul întregii perioade scurse de la înființare, profesori, elevi, personal 
administrativ. Sunt sigur că într-o lume aflată în continuă și accelerată globalizare și 
digitalizare, școala de gândire și de caractere a Liceului de Informatică “Tiberiu 
Popoviciu” este cu atât mai necesară și își va aduce în continuare contribuția la formarea a 
noi generații de tineri bine pregătiți, entuziaști și curajoși. 
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IOAN IVAȘCU  
Director/Profesor de limba și literatura română, scriitor 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COJOCNA, jud. Cluj 

Promoția 1999 

 

EGALITATEA DE ȘANSE  
Era anul 1995, aveam 15 ani. 
Proaspăt absolvent al școlii gimnaziale din comuna Moisei, județul Maramureș, mă 

încumetam să susțin examenul de admitere la unul dintre cele mai prestigioase licee ale 
Clujului, Liceul de Informatică. 

Mulți elevi „pe un loc”, cum se spunea, multe emoții, dar, în cele din urmă, acest 
spațiu a devenit liceul meu pentru patru ani.  

Am fost admis, alături de alți colegi din mediul rural, ca o dovadă că egalitatea de 
șanse era reală.  

La acest jubileu, îi doresc liceului meu să păstreze egalitatea de șanse, excelența și 
performanța drept cuvinte-cheie ale instituției școlare. 
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IOAN IVAȘCU  
Director/Profesor de limba și literatura română, scriitor 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COJOCNA, jud. Cluj 
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Am fost admis, alături de alți colegi din mediul rural, ca o dovadă că egalitatea de 
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performanța drept cuvinte-cheie ale instituției școlare. 
 

 

 

ANDREI DUNCA 
Antreprenor IT 

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 

Promoția 2003 

 

 

50 DE ANI DE EXCELENȚĂ ÎN INFORMATICĂ 
La Mulți Ani Liceului de Informatică din Cluj și celorlalte licee din țară care își 

celebrează aniversarea! 
Am deplina convingere că liceul mi-a format cariera, viața profesională și succesul. 

A fost o oportunitate unică pentru mine să am acces la o instituție cu așa multe resurse 
tehnologice, talent educațional și acces la concursuri naționale și internaționale de 
specialitate. Anii de liceu mi-au nutrit pasiunea pentru informatică, programare și inginerie 
și au fost o pistă de lansare profesională și antreprenorială (în clasa a 11-a aveam deja o 
mică firmă de programare împreună cu alți colegi). 

Vreau să le mulțumesc profesorilor care m-au ghidat pe parcursul celor 4 ani,  
colegilor de clasă și promoției cu care am avut ocazia să mă împrietenesc sau să lucrez. 
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EMILIA-MARIA CÂMPEAN  
Conferențiar universitar  

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA, 

FACULTATEA CONSTRUCȚII DE MAȘINI, 

DEPARTAMENTUL INGINERIA PROIECTĂRII ȘI 

ROBOTICĂ, CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA 

Promoția 2004 

 

UN GÂND DE RECUNOȘTINȚĂ ȘI PREȚUIRE, LA CEAS ANIVERSAR 
Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca și-a câștigat un loc de 

cinste în sistemul educațional românesc prin rezultatele excepționale obținute de către elevi 
la concursurile naționale şi internaționale, dar şi prin numărul mare de elevi care doresc să 
frecventeze cursurile liceului. 

Vârsta e doar un număr. Ceea ce face o școală nemuritoare este sufletul profesorilor 
care își iubesc meseria şi le insuflă elevilor învățătura sufletească, profesionalism şi dorința 
de a performa, precum şi elevii care ȋşi formează spiritul creativ, valori sociale durabile, 
personalitatea şi caracterul. Prin rezultatele obținute, prin numărul mare de absolvenți, prin 
profesorii și curriculum oferit, Liceul de Informatică dovedește astfel că este o școală 
nemuritoare.  

Felicitări, dragi elevi şi profesori! 
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EMILIA-MARIA CÂMPEAN  
Conferențiar universitar  

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA, 

FACULTATEA CONSTRUCȚII DE MAȘINI, 

DEPARTAMENTUL INGINERIA PROIECTĂRII ȘI 
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RADU BANABIC  
Director cercetare și dezvoltare 

CYBERHAVEN, LAUSANNE, ELVEȚIA 

Promoția 2005 

 

 

PLATFORMA SPRE SUCCES 
Vreau să încep prin a ura La Mulți Ani Liceului de Informatică. Sper ca și 

generațiile viitoare să beneficieze de cel puțin aceeași experiență, atât din punctul de 
vedere al calității educației, cât și al aspectelor sociale. 

Liceul de Informatică a reprezentat pentru mine prima interacțiune cu informatica, 
domeniu în care mi-am dezvoltat ulterior cariera, dar și locul unde am închegat prietenii de 
o viață. A fost un mediu care a încurajat și sprijinit excelența, prin profesori dedicați, 
resurse și conexiuni internaționale. Liceul de Informatică mi-a oferit acces nu doar la 
concursuri și olimpiade de profil, dar și la concursuri internaționale, precum ACSL. 
Acestea mi-au format pasiunea pentru științele exacte și pentru cercetare, care m-au 
îndrumat spre universitate, doctorat, iar apoi o carieră în domeniu. 

Mulțumesc profesorilor și colegilor pentru acești ani deosebiți! 
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NANDOR LICKER 
PhD Candidate, Computer Science/Compilers 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, CAMBRIDGE, UK 

Promoția 2013 

 

 

 

50 DE ANI DE EXCELENȚĂ ÎN INFORMATICĂ 
Doresc să mulțumesc Liceului de Informatică, tuturor profesorilor care mi-au oferit 

o educație excelentă atât în informatică, cât și la celelalte materii. Sper ca tradiția de a 
pregăti viitori ingineri, cercetători și informaticieni de succes va continua și în următorii 50 
de ani. 

După experiența din alte țări, apreciez faptul că școlile din România oferă 
oportunitate tuturor elevilor de a dobândi o educaţie bună, indiferent de originea sau starea 
materială a părinților. 

Am fost pasionat de informatică dinainte să aleg acest liceu, dar în cei patru ani, 
sub îndrumarea profesorilor, am acumulat cunoștiințele necesare ca să studiez în străinătate 
și să încep o carieră în domeniul ce mă interesează, ca cercetător și inginer. 

La mulți ani INFO! 
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NANDOR LICKER 
PhD Candidate, Computer Science/Compilers 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, CAMBRIDGE, UK 

Promoția 2013 

 

 

 

50 DE ANI DE EXCELENȚĂ ÎN INFORMATICĂ 
Doresc să mulțumesc Liceului de Informatică, tuturor profesorilor care mi-au oferit 

o educație excelentă atât în informatică, cât și la celelalte materii. Sper ca tradiția de a 
pregăti viitori ingineri, cercetători și informaticieni de succes va continua și în următorii 50 
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Am fost pasionat de informatică dinainte să aleg acest liceu, dar în cei patru ani, 
sub îndrumarea profesorilor, am acumulat cunoștiințele necesare ca să studiez în străinătate 
și să încep o carieră în domeniul ce mă interesează, ca cercetător și inginer. 

La mulți ani INFO! 
 

  

 

DORIN PĂNUȚ  
Pensionar - Informatician 

CLUJ-NAPOCA 

Șef de promoție 1975 

 

 

A FOST ODATĂ 
Orice are un început, inclusiv informatica. Noi, cei care am fost primii absolvenți ai  

acestui liceu, am fost foarte norocoși: ne-am născut și am crescut în același timp cu 
informatica românească.  

Când am început noi liceul, foarte puțini știau ce este un calculator electronic; în 
același timp, clădirea, clasele, orarul, orele de specialitate au fost atipice, dar au avut 
farmecul lor. Am avut niște profesori minunați, dascăli si oameni de excepție; datorită lor 
la terminarea liceului eram gata formați ca informaticieni. 

Cu o „școală” clujeană de înaltă calitate (la nivel liceal și universitar) și cu 
absolvenți de calitate și pasionați de profesie, nu e de mirare ca IT-ul clujean este la nivelul 
din prezent. 

Mult succes și în continuare! 
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DORIN IULIAN MOCANU  
Inginer 

SC PROBIT SRL, BUCUREȘTI, ROMÂNIA 

Șef de promoție 1976 

 

ZI DE SĂRBĂTOARE 
Atunci, pe 23 August. 
Pe strada 23 August era și LPAD. O clădire cocheta unde aveam sălile de clasă, 

laboratoarele, sala de sport și... „fumi-clubul”. Profesori extraordinari și multe materii noi. 
Termeni exotici: algoritmi, scheme logice, COBOL, FORTRAN. Rezultatele rulării 
programelor pe un calculator FELIX C-256 soseau într-o cutie cu hârtie de imprimantă. 
Uneori verdictul era dur: *** ABANDON DU TRAVAIL ***. Mergeam la mașina JUKI 
unde perforam câte o cartelă pentru fiecare linie de cod greșită, le inseram la locul lor în 
pachetul de cartele și fuga cu ele la stația lui „10”, să le ducem „în deal” la Centrul 
Teritorial de Calcul pentru o nouă încercare. 

Zâmbesc și eu, dar, elevi informaticieni, fiți pregătiți, la aniversarea de 100 de ani 
gadget-urile de azi vor fi piese de muzeu. 

Prima zăpadă. 
Acum, la 1 Decembrie. 
La Multi Ani! 
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ZICA CRĂCAN  
Inginer calculatoare 

SCHENKER LOGISTICS S.A., CONSTANȚA, ROMÂNIA 

Șef de promoție 1979 

 

GÂNDURI LA ANIVERSAREA... DE AUR 
Liceule drag, 
Împlinești 50 de ani! Când au trecut? Parcă ieri ne-am întâlnit prima dată… Tu, un 

liceu de curând înființat, noi, niște adolescenți timizi, care nici nu bănuiau atunci ce ani 
uimitori le stăteau în față. Pentru că, în pofida tuturor greutăților inerente oricărui început, 
acei 4 ani au rămas în sufletul și memoria noastră ca fiind cei mai frumoși! După primul an 
ne-ai primit în noua ta casă si totul ni se părea atât de frumos! Am fost binecuvantați cu 
profesori minunați, pasionați, care ni s-au dăruit enorm. Lor le datorăm atât de mult din 
ceea ce am devenit: adevărați profesioniști și oameni deosebiți! Suntem bucuroși, 
recunoscători și mândri că faci parte din viața noastră! 

LA MULȚI ANI! 
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JÁNOS ZSAKÓ  
Director (administrator) 

ISZT NONPROFIT KFT, BUDAPESTA, UNGARIA 

Șef de promoție 1980 

 

INFORMATICA – PASIUNE ŞI PROFESIE 
Confucius a spus: „Dacă-ţi place ceea ce faci, nu vei munci nicio singură zi din 

viaţa ta.” 
Sunt convins că aceasta observaţie este valabilă şi în zilele noastre. Aş putea spune 

că, luând în consideraţie adevărul de mai sus, până acum nu am lucrat nicio zi. De la 
terminarea liceului şi absolvirea facultăţii, lucrez în domeniul informaticii, care a rămas o 
pasiune eternă pentru mine. 

Liceul de Informatică a pus bazele vieţii mele, sunt foarte bucuros, că am ales acest 
liceu, şi mândru că am absolvit acolo. Am avut profesori excelenţi, si colegi excelenţi. 

Informatica s-a dezvoltat nespus de mult de când am terminat liceul, dar bazele pe 
care le-am însuşit acolo îmi sunt de mare folos şi azi.  
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JÁNOS ZSAKÓ  
Director (administrator) 

ISZT NONPROFIT KFT, BUDAPESTA, UNGARIA 

Șef de promoție 1980 

 

INFORMATICA – PASIUNE ŞI PROFESIE 
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pasiune eternă pentru mine. 

Liceul de Informatică a pus bazele vieţii mele, sunt foarte bucuros, că am ales acest 
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CRISTIAN LENART 
Profesor universitar 

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT ALBANY, 

ALBANY, NEW YORK, USA 

Șef de promoție 1983 

 

LICEUL DE INFORMATICĂ: UN PUNCT DE REPER ÎN VIAȚA MEA 
Cei patru ani magici petrecuți ca elev al Liceului de Informatică mi-au marcat 

profund, complet și complex cariera și viața. Fără acești ani și fără profesorii mei nu aș fi 
matematicianul de azi, dar, de asemenea, nu aș fi nici omul care sunt, în afara profesiei 
mele, iubind și bucurându-mă de frumusețea vieții în fiecare zi. Media mea de absolvire a 
liceului rămâne mereu una din cele mai “absolute” reușite ale mele: nimic nu îi 
impresionează mai mult pe studenții mei decât să audă că am fost șef de promoție 
(Valedictorian) al unui liceu de prestigiu din superbul oraș de pe Someș, și că vin din țara 
lui Dracula! Mulțumesc, dragul meu liceu! 
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IOANA BOIER 
Ph.D., Cercetătoare 

NEW YORK, SUA 

Șef de promoție 1988 

 

RAZE CĂLĂUZITOARE 
Gândirea matematică m-a fascinat din copilărie. Gustul programării calculatoarelor 

mi-a fost insuflat în liceu. Pentru mine Liceul de Informatică a fost o instituție specială, 
unică, nu doar prin natura programei, dar mai ales datorită profesorilor și colegilor. În 
combinație, matematica și programarea calculatoarelor mi-au devenit raze călăuzitoare 
pentru restul vieții. Pe parcursul anilor, în momentele dificile, de îndoială și singurătate, 
învățăturile acumulate mi-au dat încredere să persist, să nu renunț, să merg mai departe.  

La acest ceas aniversar, doresc să-mi exprim gratitudinea profundă tuturor 
profesorilor care m-au educat de-a lungul anilor, colegilor și prietenilor de la care am 
rămas cu amintiri frumoase, eterne, de neînlocuit.  

Mulțumesc din suflet! 
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IOANA BOIER 
Ph.D., Cercetătoare 

NEW YORK, SUA 

Șef de promoție 1988 

 

RAZE CĂLĂUZITOARE 
Gândirea matematică m-a fascinat din copilărie. Gustul programării calculatoarelor 

mi-a fost insuflat în liceu. Pentru mine Liceul de Informatică a fost o instituție specială, 
unică, nu doar prin natura programei, dar mai ales datorită profesorilor și colegilor. În 
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învățăturile acumulate mi-au dat încredere să persist, să nu renunț, să merg mai departe.  

La acest ceas aniversar, doresc să-mi exprim gratitudinea profundă tuturor 
profesorilor care m-au educat de-a lungul anilor, colegilor și prietenilor de la care am 
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Mulțumesc din suflet! 
 

 

 

 

EMILIA-MARIA PĂTRUȚ  
Medic primar chirurgie generală, asistent universitar 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “IULIU 

HAȚIEGANU” CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA 

Șef de promoție 1994 

 

 

LA MULȚI ANI! 
În acest moment aniversar sunt recunoscătoare școlii, profesorilor și colegilor 

pentru anii petrecuți împreună și influența pozitivă în formarea mea. Dragi profesori, dragi 
colegi, succesul și permanența școlii în cei 50 de ani care se împlinesc se datorează muncii 
dumneavoastră, idealurilor pe care v-ați străduit să le împliniți și să le transmiteți mai 
departe. 

Vă felicit și vă doresc mulți ani încununați de succes și realizări! 
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ANDREEA DANI 
Arhitectă 

Directoarea Departamentului de Arhitectură Sostenibila 

UNIVERSIDAD DEL MEDIO AMBIENTE, VALLE DE 

BRAVO, MEXIC 

Șefă de promoție 1997 

 

LICEULUI MEU 
Pentru cei 50 de ani ai tăi, de la 10.772 de kilometri (şi 23 de ani) distanță, în 120 

de cuvinte, îți mărturisesc că adeseori mă gândesc la tine, aşa cum te-am cunoscut, şi mă 
privesc pe mine, aşa cum am devenit; m-am schimbat şi sunt sigură că te-ai schimbat şi tu; 
am crescut şi probabil ai crescut şi tu; dar vei rămâne pentru totdeauna LICEUL MEU, de 
care mă simt ataşată şi mândră: cel exigent, cel promițător, cel care mi-a dăruit colegi dragi 
şi profesori drepți; o dirigintă sufletistă; prietenii statornice; prima iubire şi cea dintâi 
moarte apropiată; cel care mi-a deschis nenumărate uşi spre viitor şi o fereastră spre 
interior. “Ce bine că eşti, ce mirare că sunt!” 
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UNIVERSIDAD DEL MEDIO AMBIENTE, VALLE DE 
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Pentru cei 50 de ani ai tăi, de la 10.772 de kilometri (şi 23 de ani) distanță, în 120 

de cuvinte, îți mărturisesc că adeseori mă gândesc la tine, aşa cum te-am cunoscut, şi mă 
privesc pe mine, aşa cum am devenit; m-am schimbat şi sunt sigură că te-ai schimbat şi tu; 
am crescut şi probabil ai crescut şi tu; dar vei rămâne pentru totdeauna LICEUL MEU, de 
care mă simt ataşată şi mândră: cel exigent, cel promițător, cel care mi-a dăruit colegi dragi 
şi profesori drepți; o dirigintă sufletistă; prietenii statornice; prima iubire şi cea dintâi 
moarte apropiată; cel care mi-a deschis nenumărate uşi spre viitor şi o fereastră spre 
interior. “Ce bine că eşti, ce mirare că sunt!” 

 

 

 
 

 

 

HANNELORE-INGE LISEI (n. BRECKNER)  
 
Conferențiar universitar  

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI  
CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA 
 

Șef de promoție 1990 

 

 

GÂNDURI DE MULṬUMIRE! 

Am convingerea că pentru devenirea mea profesională alegerea de a fi elevă a 
Liceului de Informatică a fost inspirată. Alături de colegii mei, într-o atmosferă plăcută, am 
cunoscut viața de liceu, cu tot ceea ce înseamnă ea: emoții, încercări, reușite și bucurii! 
Trăiesc un profund sentiment de recunoștință pentru dascălii care mi-au deschis porțile 
cunoașterii și mi-au influențat alegerile în viață. Tuturor le mulțumesc! 
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FLAVIU ROMAN 

Director / Manager Portofolii Financiare 

FOND DE INVESTITII, LAUSANNE, ELVETIA 

Șef de promoție 2004 

CELE MAI IMPORTANTE SUNT VALORILE 
 

Mulțumesc liceului pentru clipele frumoase petrecute acolo și profesorilor mei 
pentru excelenta pregătire în drumul carierei profesionale. Astăzi, cel mai important mesaj 
pe care îl pot transmite liceenilor este că vă doresc să reușiți să rămâneți liberi și 
independenți și să vă alegeți cu grijă valorile într-o lume cu prea multe opțiuni. Veți avea 
de înfruntat războaie culturale semnificative în care confuzia valorilor va persista și se va 
înrăutăți. Valorile cu adevărat „sustenabile” nu sunt neapărat cele noi, ci mai degrabă cele 
care reușesc să reziste unui test lung al timpului. În pofida multor păreri contrare, cred cu 
tărie că a reuși fără implicare, muncă sau inteligență înseamnă a reuși fără merit. 

 

 

 

44



 

 

 

 

FLAVIU ROMAN 

Director / Manager Portofolii Financiare 

FOND DE INVESTITII, LAUSANNE, ELVETIA 

Șef de promoție 2004 

CELE MAI IMPORTANTE SUNT VALORILE 
 

Mulțumesc liceului pentru clipele frumoase petrecute acolo și profesorilor mei 
pentru excelenta pregătire în drumul carierei profesionale. Astăzi, cel mai important mesaj 
pe care îl pot transmite liceenilor este că vă doresc să reușiți să rămâneți liberi și 
independenți și să vă alegeți cu grijă valorile într-o lume cu prea multe opțiuni. Veți avea 
de înfruntat războaie culturale semnificative în care confuzia valorilor va persista și se va 
înrăutăți. Valorile cu adevărat „sustenabile” nu sunt neapărat cele noi, ci mai degrabă cele 
care reușesc să reziste unui test lung al timpului. În pofida multor păreri contrare, cred cu 
tărie că a reuși fără implicare, muncă sau inteligență înseamnă a reuși fără merit. 

 

 

 

 

 

ANCA DACIANA GORON  
Fondator & Business Manager, doorie.io 

Varșovia, Polonia 

Șef de promoție 2005 

 

O PIEDICĂ ÎN CALEA UITĂRII 
Îmi amintesc cu mult dor de perioada liceului, perioada care m-a marcat, m-a 

schimbat și m-a modelat, tind să cred, în adultul de azi. Cei patru ani petrecuți ca elevă a 
liceului „Tiberiu Popoviciu” au rămas un ecou al trecutului, presărat de râsetele colegilor 
din pauze, de povețele dascălilor și de sunetul clopoțelului. Pentru acei copii grăbiți spre 
maturitate, clădirea și curtea liceului reprezenta acel axis mundi, era locul în care creionam 
prietenii ce aveau să dureze o viață, sădeam pasiuni ce aveau să devina viitoare cariere și 
îndrăzneam să ne depășim limitele sub îndrumarea dascălilor.  

Cu multă prețuire colegilor mei, dirigintei și profesorilor… 
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LACRĂMIOARA-ELIZA POP  
Medic 

INSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI 

CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT, TÂRGU MUREȘ, 

ROMÂNIA 

Șef de promoție 2008 

 

PLATFORMA DE LANSARE 
Când privesc în urmă la locul în care mi-am petrecut tinerețea, Liceul de 

Informatică, îl văd ca pe o platformă de lansare. A fost locul în care ne-am pregătit 
echipamentul, ne-am încălzit motoarele și ne-am lansat către lumea pe care doream să o 
explorăm. Platforma aceasta a fost potrivită pentru orice drum am fi ales în viață. Vorbesc 
din experiența proprie: am petrecut 8 ani învățând în Liceul de Informatică iar apoi am ales 
medicina. Școala formează modul de a gândi al unui om, îl expune la diverse experiențe, 
creează legături interumane – aceasta a însemnat pentru mine pregătirea în instituția pe 
care o sărbătorim anul acesta. 

„Învățătura este o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău” – 
Proverbele lui Solomon. 
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ALEXANDRU-CRISTIAN BOLUNDUȚ  
Medic rezident Pediatrie 

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII, CLUJ-

NAPOCA, ROMÂNIA 

Șef de promoție 2013 

 

GÂNDURI ÎN CEAS ANIVERSAR 
Anii petrecuți în Liceul de Informatică au reprezentat unul dintre cele mai frumoase 

capitole ale experiențelor mele personale de până acum, plin de momente cu adevărat 
memorabile. Sub îndrumarea unor profesori extrem de dedicați și a unor colegi, deveniți de 
asemenea și prieteni buni și încurajatori, am reușit să mă cunosc mai bine, să îmi descopăr 
pasiunile și să le dezvolt. Îmbrățișarea profesiei de medic a fost una din dorințele 
încredințate balonului lansat cu ocazia absolvirii. Dragi elevi, vă doresc ca visele pe care le 
veți încredința și voi balonului festiv să vi se îndeplinească! 

În ceas aniversar, vreau să urez Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu” cât 
mai multe generații de elevi isteți și dedicați, care, cu ajutorul dascălilor implicați, își vor 
descoperi pasiunile și vor deveni viitori profesioniști de succes! La mulți ani! 
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DANIEL-AVRAM POP  

Java Developer 

GARMIN, CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA 

Șef de promoție 2018 

 

DINCOLO DE ZERO ȘI UNU 

Afirmația unuia dintre colegii mei de liceu cu privire la tatăl său, la rândul său 
programator, s-a dovedit paradigmatică pentru devenirea mea: „tata a decis la un moment 
dat că nu o să își trăiască întreaga viață între zero și unu”.  

Oricine a absolvit Liceul de Informatică știe ca biții sunt esența oricărui sistem 
informatic. Însă viața noastră poate rămâne, la rândul ei, într-un șir de 0 și 1 totalmente 
lipsit de sens pentru o ființă umană sau poate pune cap la cap matrice cu matrice binară 
pentru a produce reprezentări de mare calitate ale Mona Lisei. Secretul nu e evadarea, ci 
transcenderea.  

Fie ca toți aceia care s-au așezat de-a lungul deceniilor în băncile Liceului de 
Informatică să împânzească lumea de opere de artă! 
 

 
 

 

 

MIHAI MERA  
Student 

UTCN, FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI 

CALCULATOARE, CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMÂNIA 

Șef de promoție 2020 

 

CU DRAG PENTRU LITP 
Cele mai sincere urări de bine se îndreaptă acum, la împlinirea a 50 de ani de la 

înființarea Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, spre locul din care m-am lansat 
ambițios în marea aventură a vieții, propulsat de educația pe care am primit-o aici. 

În stilul eminescian, îi urez liceului: „La trecutu-ți mare, mare viitor!” Sper ca 
băncile școlii să fie mereu pline de elevi conștiincioși, care să onoreze numele instituției și 
să regăsească în figura profesorului mai mult decât un om de la catedră, așa cum și eu am 
avut parte de caractere distincte, care mi-au dăruit cu dedicare cunoștințele necesare. 

Cu bune, cu mai puțin bune, îmi voi aminti mereu multitudinea de emoții pe care 
am învățat să le trăiesc în cei patru ani în care m-am „plimbat” pe coridoarele Liceului de 
Informatică „Tiberiu Popoviciu”. 
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2. CRONICA LICEULUI DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU” 
 
Semicentenarul Liceului de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca ne 

prilejuiește o incursiune în istoria sa. Vom rememora primii pași făcuți în învățământul 
informatic românesc, la nivel liceal, amintind performanțele obținute, de la prima 
promoție a școlii noastre, până la elevii participanți la competiții internaționale. 

 
2.1. TIBERIU POPOVICIU, FONDATORUL 

 
LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU” a fost înfiinţat prin 

Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 739 din 21 iunie 1971, împreună cu alte trei licee 
similare din țară, în Bucureşti, Iaşi și Timişoara. La început, liceul a purtat denumirea de 
LICEUL PENTRU PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR (LPAD), fiind singurul 
de acest profil din zona Transilvaniei. 

 
entru multe generații de absolvenți ai 
liceului nostru, numele acestuia rămâne 
legat, pe bună dreptate, de cel al 

academicianului Tiberiu Popoviciu, strălucit 
reprezentant al școlii românești de matematică. 

Născut la 17.02.1906, la Arad, Tiberiu 
Popoviciu este absolvent al Colegiului Național 
„Moise Nicoară” din localitate. După 
finalizarea studiilor liceale, urmează cursurile 
Facultății de Științe din București, având un 
doctorat susținut la Paris (1933), sub 
îndrumarea profesorului Paul Montel, despre 
teoria funcțiilor convexe de ordin superior.  

Cadru didactic la universitățile din 
Cernăuți, București și Iași, este numit în anul 
1946 profesor la Universitatea din Cluj, la 
catedra de analiză matematică, devenind decan 
al facultății de profil între 1950 și 1953. 

Consolidându-și vocația de întemeietor, 
înființează, în 1957, Institutul de calcul al 
Academiei Române, Filiala Cluj, care, 
începând din 1995, îi poartă numele. 

De asemenea, în 1959 Tiberiu Popoviciu 
reușește să reia publicarea revistei Mathematica.  

 

P 
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Activitatea științifică îl propulsează în 
rândurile Academiei Române: în anul 1948 a 
fost ales membru corespondent, iar, din 
1963, devine membru titular al acestei 
prestigioase instituții. 

Tiberiu Popoviciu a susținut, în această 
calitate, alături de Grigore Moisil, ideea 
introducerii tehnicii de calcul electronic în 
ţara noastră. Propunerea lor de a importa 
calculatoare electronice a fost susţinută de 
ministrul învăţământului, matematicianul şi 
diplomatul Mircea Maliţa, fostul ambasador 
al României în SUA. 

Astfel, la sfârşitul anilor 1960, în ţara 
noastră a fost creată Comisia Guvernamentală pentru 
Tehnică de Calcul (1969-1970), care, la 
rândul ei, a înfiinţat şi a organizat primele 
centre teritoriale de calcul și, ulterior, aceste 
licee.  

La Cluj-Napoca, academicianul 
Tiberiu Popoviciu a format şi a organizat o 
echipă de matematicieni, ingineri şi 
tehnicieni, cu care a construit în 1961 
primul calculator românesc DACICC-1 
(Dispozitiv Automat de Calcul al 
Institutului de Calcul din Cluj), urmat de 
altele, în decursul anilor. Aceste calculatoare 
aveau la bază proiecte originale, erau 

utilizate în rezolvarea problemelor ridicate 
de centrele de cercetare şi de anumite 
întreprinderi locale şi se numărau printre cele 
mai performante calculatoare de concepţie 
românească din perioada anilor 1960-1970. 

În același timp, la Bucureşti, 
conducerea ţării a fost convinsă de 
academicianul Grigore Moisil să importe 
tehnică de calcul şi, mai ales, tehnologie din 
Vest. Astfel, la Facultatea de Matematică a 
Universităţii din Bucureşti a fost instalat un 
calculator de tip IRIS din Franţa, a fost 
cumpărată licenţa pentru construcţia 
calculatoarelor de mică şi de mare putere, de 
acelaşi tip, iar apoi, la Fabrica de 
Calculatoare, recent construită în Bucureşti, 
a început realizarea primelor calculatoare 
Felix. Produsul nr.1 al acestei fabrici a fost 
instalat în anul 1970 la Centrul Teritorial de 
Calcul Electronic (CTCE) Cluj. 

În circumstanțele date, Comisia 
Guvernamentală pentru Tehnică de Calcul a 
inițiat demersurile necesare pentru înfiinţarea 
primelor licee specializate, cum li se spunea 
atunci, cu profil de informatică.  
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În cursul anului şcolar 1970-1971, în 
urma mai multor întâlniri dintre 
reprezentanţii Comisiei Guvernamentale 
pentru Tehnică de Calcul şi reprezentanţii 
Ministerului Învăţământului, s-a decis 
înfiinţarea, pentru început, a cinci astfel de 
licee, în diferite judeţe din ţară. 

Aurel Clamba, aflat la acea dată în 
funcția de Inspector General în Corpul de 
Control al Ministerului Învățământului, a 
reprezentat ministerul în mai multe runde de 
discuții pe această temă la Comisia 
Guvernamentală, iar, mai apoi, la nivelul 
Clujului. 

Înfiinţarea la Cluj-Napoca a unui astfel 
de liceu a întâmpinat o serie de dificultăţi. 
Astfel, propunerea reprezentantului Comisiei 
Guvernamentale, consilierul Mihai Varia, de 
a transforma un liceu teoretic reprezentativ 
din Cluj-Napoca (numind în acest scop licee 
precum „Emil Racoviţă”, „Nicolae Bălcescu” sau 
„George Bariţiu”) în liceu de informatică, a 
fost respinsă cu vehemenţă de către 
conducerea locală.  

După mai multe discuţii, Clujul, 
reprezentat de vicepremierul de atunci, lect. 
univ. Garofiţa Pavel, inspector general Ion 
Bindea, inspector general adjunct Victor Kovacs şi 

rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, din Cluj-Napoca, 
acad. Ştefan Pascu, a acceptat înfiinţarea 
liceului de informatică într-o clădire nouă, 
care urma să se construiască şi să se doteze 
cu bază materială prin investiţii din fonduri 
guvernamentale.  

Până la realizarea acestei clădiri, 
conducerea locală a hotărât ca noul liceu, cu 
specializarea informatică, să-şi desfăşoare 
activitatea, începând cu anul şcolar 1971-
1972, într-o clădire a Liceului Nr. 10, de pe 
strada Horea, unde în prezent funcţionează 
Colegiul Tehnic „Ana Aslan”, Cluj-Napoca. 

În acest scop, a fost întocmit un 
protocol de colaborare, care, până la urmă, a 
fost semnat, din partea Clujului, doar de 
către rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, 
Cluj-Napoca, academicianul Ştefan Pascu. 
Astfel de protocoale s-au încheiat şi în 
celelalte localități şi au stat la baza 
propunerii pe care Comisia Guvernamentală, 
împreună cu Ministerul Învăţământului, a 
prezentat-o Consiliului de Miniştri. 

În 21 iunie 1971, a fost emisă 
hotărârea nr. 739, actul oficial prin care  
s-au înfiinţat primele patru licee de 
informatică din ţară (Bucureşti, Cluj-Napoca, 
Timişoara, Iaşi).  
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Mai târziu, în iunie 1972, a fost 
înfiinţat un liceu similar în Braşov, iar în 
1977, unul la Petroşani.  

LICEUL PENTRU PRELUCRAREA 
AUTOMATĂ A DATELOR din Cluj-Napoca 
număra, în primul an de funcționare, 1971-
1972, 110 elevi, repartizaţi în patru clase de 
anul I (cls. a IX-a), în clădirea Grupului 
Şcolar Profesional Alimentar de pe str. 23 
August nr. 22, Cluj-Napoca (în prezent str. 
I.I.C. Brătianu, unde acum funcţionează mai 
multe instituţii, printre care Facultatea de 
Studii Europene şi Centrul Cultural Francez) 
și nu în clădirea Liceului Nr. 10 din str. 
Horea, aşa cum se stabilise iniţial.  

Tot atunci, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Cluj a numit şapte profesori 
suplinitori pentru disciplinele de cultură 
generală şi cinci profesori ataşaţi pentru 
disciplinele de specialitate, care deţineau 
funcţii de cercetători în filiala din Cluj a 
Institutului pentru Tehnică de Calcul (ITC). 

Colectivului profesoral i-a revenit 
meritul de a fi elaborat primele programe de 
specialitate şi apoi primele manuale de 
informatică, algoritmi şi scheme logice, 
limbaje de programare etc., care, prin grija 
directorului Sever Groze, au fost multiplicate 

în laboratoarele Universităţii din Cluj şi 
difuzate în cele patru licee de informatică din 
țară, fiind recunoscute vreme de câţiva ani ca 
singurele manuale de specialitate la nivel 
național. Autorii acestor prime manuale de 
informatică au fost: cercetător dr. Emil 
Munteanu, cercetător dr. Teodor Rus, 
cercetător Vasile Listeş, cercetător Teodor 
Vuşcan şi cercetător Liviu Negrescu. 

De remarcat e faptul că Tiberiu 
Popoviciu s-a preocupat îndeaproape de toată 
activitatea educațională din școală, 
implicându-se direct în schimburi de 
experiență, lecții deschise și lucrări de 
laborator, precum și de selectarea celor mai 
buni absolvenți ai Facultății de Matematică 
din Cluj-Napoca, pentru a-i încadra ca 
profesori, la nivelul unității. 

În iunie 1972, s-a emis tema de 
proiectare şi s-au făcut primele demersuri 
pentru stabilirea amplasamentului şi 
începerea întocmirii documentaţiei necesare 
în vederea construirii clădirii Liceului pentru 
Prelucrarea Automată a Datelor din Cluj-Napoca. 
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Mai târziu, în iunie 1972, a fost 
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În anul şcolar 1972-1973, liceul 
funcționează în aceeași clădire, la care se mai 
adaugă două săli de clasă închiriate la Liceul 
Nr. 3 (azi Liceul „Apáczai Csere János”, din 
Cluj-Napoca), situat pe aceeași stradă, la nr. 26.  

Sunt școlarizați un număr de 217 elevi, 
repartizaţi în patru clase de anul I şi patru 
clase de anul II. În acest an şcolar, au fost 
titularizaţi primii profesori cu norma de bază 
în liceu, iar disciplinele de specialitate au 
fost predate de profesorii ataşaţi, proveniţi de 
la ITC şi de la CTCE, instituție care a 
patronat liceul din acel an până la Revoluţia 
din decembrie 1989.  

În acea perioadă, s-au făcut primele 
tatonări pentru aprobarea, de către 
conducerea locală, a amplasamentului 
sediului Liceului pentru Prelucrarea 
Automată a Datelor. S-a reuşit încheierea 
primei faze de proiectare în luna decembrie a 
anului 1972 și s-a depus spre avizare la 
Ministerul Învăţământului proiectul pentru 
construirea unei clădiri unicat. La începutul 
anului 1973 s-a obţinut acordul prealabil (nr. 
10 din 5 februarie 1973) pentru elaborarea 
documentaţiei în vederea construirii clădirii 
LPAD, urmat de obţinerea, pas cu pas, a 
celorlalte avize necesare privind amplasamentul 
și exproprierea terenului. 
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2.2. PRIMA PROMOȚIE A LICEULUI 
 
În vara anului 1975, prima promoţie de absolvenţi a Liceului de Informatică a 

susţinut şi a promovat examenul de bacalaureat în proporţie de 100%. 
 

ncepând cu anul şcolar 1973-1974, în 
baza Decretului nr. 499 din 22 august 
1973, liceul funcţionează sub denumirea 

de LICEUL PENTRU INFORMATICĂ 
CLUJ-NAPOCA (LI), fiind încadrat ca 
liceu industrial şi având profilul de 
informatică. De asemenea, în baza aceluiași 
decret, forul tutelar al liceului își schimbă 
organizarea şi denumirea, din COMISIA 
GUVERNAMENTALĂ PENTRU TEHNICĂ DE 
CALCUL în INSTITUTUL CENTRAL 
PENTRU CONDUCERE ŞI INFORMATICĂ 
BUCUREŞTI. 

Liceul funcţionează în acelaşi sediu, 
având în plus patru săli de clasă închiriate de 
la Liceul Nr. 3. Cursurile instituției de 
învățământ, în acest an şcolar, au fost urmate 
de 393 elevi, repartizaţi în 12 clase, câte trei 
clase paralele pentru fiecare an de studiu.  

 
 
 

Au fost încadraţi 18 profesori titulari 
pentru disciplinele de cultură generală, cinci 
profesori titulari pentru disciplinele de 
specialitate şi 10 profesori atașaţi proveniţi 
de la ITC şi CTCE. 

În anul şcolar 1974-1975, liceul își 
desfăşoară activitatea aproape în aceleaşi 
condiţii ca în anii anteriori, însă cursurile se 
derulează în două schimburi, pe toată durata 
zilei. Efectivul de 544 de elevi a fost 
repartizat în 16 clase, câte patru clase 
paralele pe fiecare nivel de studiu. Au fost 
încadraţi 27 de profesori cu norma de bază în 
liceu şi 14 profesori ataşaţi, proveniţi de la 
ITC şi CTCE. 

În vara anului 1975, prima promoţie 
de absolvenţi a Liceului de Informatică a 
susţinut şi a promovat examenul de 
bacalaureat în proporţie de 100%.  

 
 
 

Î 
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Î 

Rezultatele la învăţătură au fost din ce 
în ce mai bune, primii participanţi la fazele 
finale ale concursurilor şi ale olimpiadelor 
şcolare au ridicat prestigiul liceului, iar 
numărul mare de elevi care, lună de lună, 
au apărut în rubrica rezolvatorilor de 
probleme a Gazetei matematice şi a 

Revistei de fizică şi de chimie a confirmat 
calitatea activităţii didactice desfăşurate 
încă de atunci, iar a doua promoţie de 
absolvenţi, prin promovarea examenului 
de bacalaureat în procent de 100% în 
prima sesiune, a deschis tradiţia care se 
păstrează în liceul nostru și astăzi.  

 
2.3. CALEA TURZII, 140-142. FELIX C-256 

 
Primele activităţi desfăşurate în actuala clădire a liceului, situată la cunoscuta 

adresă, Calea Turzii, 140-142, au fost susţinerea examenului de bacalaureat de către cea 
de-a doua promoţie de absolvenţi, precum şi examenul de admitere în clasa a IX-a, în iunie 
1976. 

 
n anul 1975, s-a completat documentația 
în vederea realizării construcţiei noului 
sediu al liceului, a căminelor, a cantinei şi 

a sălii de sport. Deoarece peste 70% dintre 
elevii liceului proveneau din afara localităţii, 
iar dintre aceştia peste 50% din alte judeţe 
(Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureş, 
Mureş, Satu Mare, Sălaj etc.), a fost necesară 
construirea căminelor și a cantinei pentru a 
asigura condiţii de cazare şi de masă pentru 
aceștia.  

 

În 25 septembrie 1974, a fost emis 
Decretul Prezidenţial nr. 194, prin care au 
fost expropriate terenurile necesare pentru 
amplasamentul complexului şcolar, iar, în 
octombrie 1974, a fost aprobată investiția 
pentru Liceul de Informatică, potrivit 
Ordinului nr. 424 al Institutului Central 
pentru Informatică. În 6 septembrie 1974, s-a 
obţinut Autorizaţia de executare a lucrării de 
investiţie cu nr. 20659, iar, la data de 5 mai 
1975, a fost deschisă finanţarea lucrării la 
Banca de Investiţii Cluj şi au început efectiv 
lucrările de construire a clădirii liceului. 

Î 
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Lucrările au fost atribuite Trustului de 
Construcţii Cluj, cu termen de dare în 
folosinţă în luna mai 1976. În paralel, s-au 
început lucrările de proiectare a 
căminelor, a cantinei, a sălii de sport şi 
chiar a unei săli-calculator. 

Construcţia liceului a avansat 
considerabil, dat fiind faptul că, în paralel cu 
lucrările de construire a clădirii, ICI 
Bucureşti a aprobat şi etapa a II-a de 
investiţii care a vizat căminele, cantina cu 
spălătorie, extinderea centralei termice şi 
sala de sport. 

În 12 mai 1976, a fost recepţionată 
preliminar clădirea nouă a liceului, iar 
apoi, în scurtă vreme, cu suportul elevilor, al 
părinţilor şi a mai multor instituţii şi 
întreprinderi, printre care şi Casa Radio-TV 
Cluj, întreaga activitate a liceului s-a mutat 
în actuala clădire din str. Calea Turzii nr. 
140-142. Primele activităţi desfăşurate în 
actuala clădire a liceului au fost susţinerea 
examenului de bacalaureat de către cea de-a 
doua promoţie de absolvenţi, precum şi 
examenul de admitere în clasa a IX-a, în 
iunie 1976. 

Anul şcolar 1976-1977 a fost deschis la 
15 septembrie 1976 în prezenţa oficialităţilor 
locale, în sediul actual al liceului.  

Anul şcolar 1977-1978 a venit cu 
investiţii noi din fondurile statului. Astfel, la 
începutul lunii octombrie 1977, au fost date 
în folosinţă căminele pentru fete şi băieţi, cu 
câte 160 de locuri fiecare, iar la data de 3 
octombrie 1977 şi-a început activitatea 
cantina liceului.  

În data de 25 noiembrie 1977, a fost 
recepţionată preliminar sala de sport, care a 
fost dată în folosinţă în luna ianuarie 1978, 
după dotarea corespunzătoare a acesteia. În 
toamna anului 1977 şi în primăvara anului 
1978, cu ajutorul elevilor şi al părinţilor, a 
început amenajarea împrejurimilor incintei şi 
a terenurilor sportive de handbal, tenis, 
baschet şi volei. Tot în cursul anului 1977, 
cu aprobarea forului tutelar, din fondurile ICI 
Bucureşti, a fost construit atelierul-şcoală, 
dotat cu o sală-calculator şi anexele necesare 
funcţionării acesteia ca un mic centru de 
calcul, care în anii următori a fost organizat 
după modelul unui centru teritorial de calcul 
electronic. 
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În luna august 1978, în scopul bunei 
organizări a atelierului-şcoală, liceul a fost 
dotat, prin dispoziţia ICI Bucureşti, cu un 
calculator FELIX C-256 de la Centrul 
Teritorial de Calcul Electronic din Sibiu, 
produsul nr. 19 al Fabricii de Calculatoare 
Bucureşti.  

Din păcate, ca urmare a organizării 
învăţământului liceal pe tipuri, profile şi 
trepte, numărul locurilor în clasa a XI-a 
(treapta a doua de liceu) pentru profilul 
informatică, în anul şcolar 1977-1978, s-a 
înjumătăţit. 

2.4. ETAPA INDUSTRIALĂ: LMF 2 
 

Din anul 1978, denumirea unității de învățământ se schimbă în LICEUL DE 
MATEMATICĂ ŞI FIZICĂ NR. 2 (LMF2), situație care se menține până în 1991, iar 
numărul locurilor în clasa a XI-a pentru profilul informatică s-a înjumătăţit. 

 
ncepând cu anul 1977, învățământul este 
orientat tot mai mult spre industrie. Se 
adoptă Legea educației și învățământului 

nr. 28 din 21 decembrie 1978. Se înființează 
licee tehnologice, iar, în liceele teoretice, se 
introduc clase cu profil tehnic. 

Conform noii legi, învățământul liceal 
era structurat în două trepte. Treapta I 
cuprindea clasele a IX-a și a X-a și era parte 
integrantă a învățământului obligatoriu. 
După finalizarea clasei a X-a, elevii care 
doreau să-și continue studiile erau obligați să 
susțină un examen de admitere în treapta a II-a.  

 

Anii şcolari 1978-1979, respectiv, 
1979-1980 s-au derulat în condiţii materiale 
dintre cele mai bune, complexul şcolar 
dispunând de o bază materială aproape 
completă, dar, în această perioadă, 
conducerea liceului a început să primească 
unele reproşuri, şi anume că, în cadrul 
liceului, nu se pregătesc absolvenţi pentru 
activitatea de informatică, ci doar candidaţi 
foarte buni pentru învăţământul superior. 
Aceste reproşuri au venit din partea forului 
tutelar, ICI Bucureşti, precum şi din partea 
altor foruri centrale, prin anumiţi activişti şi 
reprezentanţi ai acestora.  

Î 
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Pe plan local, odată cu propunerile 
privind planul de şcolarizare, s-a insistat 
pentru reducerea numărului de clase cu 
profilul informatică. Prin rezultatele de 
excepţie, prin atractivitatea pe care o 
prezenta în rândul elevilor absolvenţi de 
şcoli generale din judeţul Cluj şi din judeţele 
învecinate (Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, 
Maramureş, Mureş, Sălaj, Satu Mare), Liceul 
de Informatică a devenit incomod în 
competiția cu liceele locale. Mai mult decât 
atât, conducerea locală şi judeţeană a 
încercat transformarea liceului în şcoală 
generală, datorită dezvoltării cartierului 
Zorilor şi a absenței unei şcoli generale în 
acest cartier.  

Anul 1980 şi, mai apoi, anii care au 
urmat, până în 1987, au fost marcaţi de 
intrarea informaticii în dizgraţia Cabinetului 
ministerial. Acest fapt a dus şi la unificarea 
INSTITUTULUI CENTRAL DE INFORMATICĂ 
cu INSTITUTUL PENTRU TEHNICĂ DE 
CALCUL din subordinea Ministerului 
Industriei, minister care în prima fază a 
refuzat preluarea ICI-ului, cu liceele de 
informatică aflate în gestiune.  

 

În anul 1987, o delegaţie a directorilor 
liceelor de informatică din ţară formată din 
prof. Aurel Clamba (Cluj-Napoca), prof. 
Octavian Lefter (Iaşi) şi Ioan Doboşan 
(Timişoara), condusă de ing. Gheorghe 
Gavrilescu (ICI Bucureşti), în timpul unei 
audienţe la Ministrul Industriei, Electrotehnicii și 
Electronicii (MIEE), ing. Alexandru Necula, 
a reuşit să obţină consimţământul de a primi 
în subordinea ministerului său cele șase licee 
de informatică din țară.  

Ca urmare a acceptării liceului în 
MIEE, s-a renunţat la desfiinţarea acestuia, 
dar s-a încercat, în schimb, transformarea 
profilului său. La început, i-au fost adăugate, 
pentru treapta a doua de liceu, clase de tip 
industrial, cu profil de electrotehnică (1983), 
mai apoi electronică (1989), pentru meseria 
de depanator calculatoare. Pregătirea elevilor 
din clasele cu acest profil se făcea greu, atât 
din motive de opţiune iniţială pentru acest 
profil, cât şi din cauza unei dotări modeste a 
atelierelor, respectiv din cauza deficienţelor 
de organizare și de desfăşurare a practicii, 
aşa-numite „productive”, care se făcea în 
IIRUC şi în întreprinderea învecinată, IEIA, 
aflată în proces de reorganizare şi cu 
numeroase dificultăţi de funcționare. 
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În anul 1987, o delegaţie a directorilor 
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industrial, cu profil de electrotehnică (1983), 
mai apoi electronică (1989), pentru meseria 
de depanator calculatoare. Pregătirea elevilor 
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din motive de opţiune iniţială pentru acest 
profil, cât şi din cauza unei dotări modeste a 
atelierelor, respectiv din cauza deficienţelor 
de organizare și de desfăşurare a practicii, 
aşa-numite „productive”, care se făcea în 
IIRUC şi în întreprinderea învecinată, IEIA, 
aflată în proces de reorganizare şi cu 
numeroase dificultăţi de funcționare. 
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disciplinele de specialitate şi cu aparatură de 
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viaţă a ţării la acea vreme. 

 

După revoluția din 1989, se reconsideră 
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ianuarie-februarie 1990, structura liceului 
cunoaște schimbările aferente legilor și 
reformelor. În primul rând, s-a adoptat din 
mers, în ianuarie 1990, un nou plan de 
învăţământ şi s-au făcut rapid ajustările 
cuvenite în programele şcolare. Liceul a 
recăpătat profilul iniţial. Opţional, toţi elevii 
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2.5. UN SINGUR PROFIL: INFORMATICA 

 
Din anul şcolar 1993-1994, instituția de învățământ se numeşte LICEUL DE 

INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA (LITP). 
 

ncepând cu anul şcolar următor, 1990-
1991, liceul a funcţionat cu un singur 
profil, cel de informatică, şi a revenit la 

denumirea de LICEUL DE INFORMATICĂ 
DIN CLUJ-NAPOCA (LI). Între anii 1992-
2001, în cadrul liceului a funcţionat anual 
câte o clasă de nivel postliceal, cu 
specializarea de analist-programator-asistent. 

S-au făcut primele demersuri, 
reluându-se o propunere mai veche, de prin 
anii 1977-1978, pentru atribuirea unui nume 
liceului. Din motive întemeiate, s-a propus 
ca liceul să poarte numele marelui 
matematician român, de renume 
internaţional, TIBERIU POPOVICIU. 

 

Î 
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Propunerea privind numele liceului a 
fost aprobată de către Ministerul Învăţământului 
prin Ordinul nr. 5268 din 25 iunie 1993, 
înregistrat la Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Cluj cu nr. 4711/30.06.1993.  

Prin urmare, din anul şcolar 1993-
1994, instituția de învățământ se numeşte 
LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU 
POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA (LITP). 

Noua conducere a insistat asupra 
scoaterii din funcţiune a dotărilor existente, 
care erau depăşite de programă, şi asupra 
redotării cu tehnică de calcul. În schimbul 
calculatorului FELIX, școala a achiziționat 
două calculatoare PC286, performante la 
acea perioadă. Au fost obţinute apoi încă opt 
calculatoare de tip PC, cu sprijinul 
Inspectoratului Şcolar Județean, iar, în anul 
1991, Ministerul Învăţământului a dotat 
liceul cu un set de 12 calculatoare de 
provenienţă italiană, conectate în reţea. 

Ulterior, în anul 1994, Fundaţia Soros 
a donat liceului 23 de calculatoare, cu ocazia 
Concursului de Informatică pentru Ţările 
Europei Centrale şi de Est, organizat de 
școala noastră, astfel că, la momentul 
respectiv, liceul dispunea de 51 de 
calculatoare PC (13x286, 34x386, 3x486, 

1x586), plus 12x486 de la Microinformatica 
şi 5x586 de la Centrul de Pregătire 
Profesională, primite în custodie. 

Pe lângă dotarea cu computere, s-au 
produs modificări şi în organizarea celorlalte 
resurse de care dispunea liceul. Pentru ca 
programul liceului să se desfăşoare într-un 
singur schimb, la etajul I al căminului de 
băieţi s-au amenajat șase săli de clasă. 

În anul 1994, liceul a început o 
colaborare cu firma Microinformatica. 
Aceasta a instalat într-un laborator de 
informatică o reţea de calculatoare folosită 
dimineaţa de către elevii liceului, iar după-
masa de firmă pentru cursuri de calificare în 
informatică. Colaborarea s-a derulat pe 
parcursul mai multor ani. 

Liceul a rămas în topul liceelor din 
municipiu, iar datorită creşterii numărului de 
clase privind specializarea informatică la 
nivel liceal în toată ţara şi datorită nevoilor 
locale, în 1999 s-au înființat în cadrul școlii 
două clase de gimnaziu, elevii fiind selectaţi 
printr-un test de limba engleză. Clasele 
gimnaziale funcţionează în clădirea fostului 
internat de băieţi, clădire care a fost 
reconfigurată cu săli de clasă.  
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Începând din 2010, şcoala şi-a 
completat structura cu ciclul primar, 
răspunzând astfel necesităţilor comunităţii 
care s-a extins în această zonă a oraşului. 

Calitatea învăţământului s-a menţinut 
la cote ridicate, an de an elevii liceului au 
participat şi au obţinut premii şi distincţii la 
concursurile şi olimpiadele şcolare judeţene, 
naţionale şi internaţionale, fiind incluşi în 
loturile naţionale la diverse discipline. 

Începând cu anul școlar 2014-2015, 
liceul a preluat prin absorbție ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ „RADU STANCA”, Cluj-Napoca. 
Şcoala este amplasată în partea vestică a 
cartierului Zorilor și a fost înfiinţată în anul 
1990, ca necesitate imperioasă a cartierului 
în care nu funcţiona nicio şcoală gimnazială.  

În anul 2008, a fost schimbat numele 
şcolii din Şcoala Nr. 10 în ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ „RADU STANCA”, an în 
care s-a dat în folosinţă şi mansarda şcolii. 
Clădirea fost consolidată de-a lungul anilor 
și dispune de 30 de săli de clasă, o bibliotecă 
cu peste 9000 de volume, un cabinet 
medical, un cabinet stomatologic, un cabinet 
de asistență psihopedagogică și o sală de 
sport. În momentul preluării, în această 
instituție erau școlarizați 350 de elevi 

distribuiți în 16 clase, 10 în învățământul 
primar și șase în învățământul gimnazial.  

Direcția de acțiune privind atragerea de 
resurse financiare pentru modernizarea și 
dezvoltarea bazei materiale s-a concretizat 
prin derularea unui contract, în anul 2017, în 
parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca 
și Regia Autonomă a Domeniului Public 
Cluj-Napoca, prin care au fost executate 
lucrări de reparații a trotuarelor, aleilor și a 
terenurilor de sport pentru cele două locații 
ale școlii. 

Anul 2020 a fost un an cu restricții 
impuse de situația pandemică, școala fiind 
obligată să-și regândească obiectivele de 
dezvoltare instituțională, să-și ajusteze toate 
normele de funcționare și să se reinventeze.  

S-a învățat mult în online, școala și 
clasele au devenit virtuale, iar profesorii   
și-au adaptat metodele de predare și 
mijloacele didactice la aplicațiile informatice 
prin intermediul cărora a fost posibilă 
întâlnirea cu elevii. Accentul a fost pus pe 
investițiile în tehnologie și pe formarea 
profesorilor pentru a crește capacitatea 
acestora de a transmite informațiile și de a 
menține viu interesul copiilor, în formatul 
învățării de acasă.  
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S-au dotat toate sălile de clasă cu 
aparatură electronică pentru transmisia 
online și a fost suplimentat numărul de 
computere din laboratoarele de informatică, 
astfel că, în prezent, școala are în dotare 
peste 300 de calculatoare, din care 180 în 
cele șase laboratoare de informatică. 

Acest efort fără precedent de 
reorganizare și de adaptare al școlii a fost 
susținut de către autoritățile locale și 
guvernamentale.  

S-au mobilizat resurse mari de la 
bugetul local și prin derularea unor proiecte 
europene pentru consolidarea capacității 
unităților de învățământ preuniversitar și 
pentru asigurarea accesului elevilor la 
procesul de învățare în mediul online.  

Anul 2020, cu toate restricțiile impuse, 
rămâne un an cu foarte multe lecții de 
adaptare la o nouă realitate, cu relații 
comunitare consolidate și cu încrederea că 
într-o zi lucrurile vor reveni la starea 
firească. 
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2.6. PALMARES INTERNAȚIONAL 
 
Prin activitatea de excelență desfășurată în deceniile trecute și prin rezultatele 

obținute de elevii școlii la olimpiadele și concursurile naționale și internaționale avem 
garanția succesului, într-un liceu care și-a câștigat un loc meritat în elita școlilor. 

 
n anul școlar 1982-1983, Dan Grecu și 
Cristian Lenart au fost cooptați în lotul 
lărgit pentru Olimpiada Internațională de 

Matematică. Dan Grecu a fost selectat în 
lotul restrâns de șapte elevi care a reprezentat 
România la această competiție internațională 
organizată la Paris și se întoarce cu premiul 
II, concurenții din lotul național au poziționat 
România pe locul al III-lea pe națiuni, din 40 
de țări participante. 

În anul școlar 1983-1984, după etapa 
națională, Iulian Grindeanu și Mihai 
Vornicescu sunt selecționați în lotul lărgit 
pentru Olimpiada Balcanică de Matematică, 
Iulian Grindeanu face parte și din lotul 
restrâns, participă la Olimpiada Balcanică de 
Matematică de la Sofia de unde se întoarce 
cu premiul I. 

În anul școlar 1984-1985, Iulian 
Grindeanu, aflat atunci în clasa a XII-a, 
reușește să se califice, din nou, în lotul 
restrâns, al olimpiadei balcanice de 

matematică, participă la Olimpiada Balcanică 
de Matematică, organizată la Atena, și obține 
premiul I și, de asemenea, participă la 
Olimpiada Internațională de Matematică, de la 
Varșovia, câștigând un valoros premiu II. 

Anul școlar 1986-1987 se distinge 
printr-o emulație deosebită în rândul elevilor 
privind pregătirea școlară și activitatea 
desfășurată la cercurile pe discipline, așa 
zisele „cercuri de cercetare științifică” ale 
elevilor. Se evidențiază cercul de matematică, 
condus de Attila Furdek, și cel de 
informatică, coordonat de Doina Rancea și 
de Clara Ionescu. 

În acest an școlar, Adrian Vasiu și 
Mihai Vornicescu sunt incluși în lotul 
național pentru Olimpiada Balcanică de 
Matematică și Olimpiada Internațională de 
Matematică. Adrian Vasiu participă la 
ambele și se întoarce cu premiul I de la cea 
balcanică, desfășurată la Atena și tot cu 
premiul I de la internaționala de la Havana. 

Î 
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În anul școlar următor, același merituos 
elev, Adrian Vasiu, absolvent atunci, 
participă la Olimpiada Balcanică de 
Matematică din Cipru și obține premiul I, 
contribuind prin această reușită la plasarea 
României pe locul I în clasamentul pe țări. 
După această performanță, Adrian Vasiu, 
component al lotului restrâns, participă la 
Olimpiada Internațională de Matematică 
organizată la Camberra, unde obține iarăși 
locul I și medalie de aur, adăugând un nou 
rezultat de prestigiu școlii românești de 
matematică. 

Toamna anului 1997 a adus un moment 
de bucurie în viața școlii prin succesul 
realizat de Mihai Scorțaru la a cincea ediție a 
Olimpiadei Balcanice de Informatică. Acesta 
s-a întors din Drama, Grecia, unde a fost 
organizată competiția, cu un frumos premiu II. 

Din anul 2000 până în anul 2004, liceul 
a participat la cinci ediții ale concursului 
internațional All Star Contest International 
Contest of Computers Science, organizat de 
American Computers Science League, în 
SUA și Canada. Este o competiție la care 
participă cele mai bune echipe din lume, 
după runde preliminarii de calificare și 
selecție.  

Echipele școlii noastre, formate din 
șase elevi și profesorul coordonator au reușit 
să obțină, de-a lungul anilor, rezultate 
frumoase la această competiție internațională, 
s-au poziționat în top 10 de trei ori, iar în 
anul 2004 au fost pe podium, câștigând locul 
al III-lea. 

Un onorant premiu III a obținut Tudor-
Cristian Turcu, în octombrie 2007, la a 12-a 
ediție a Olimpiadei Internaționale de 
Astronomie, organizată în Simeiz, Ucraina, 
iar la prima ediție a Olimpiadei Internaționale 
de Astronomie și Astrofizică, organizată în 
noiembrie 2007, în Chiang Mai, Tailanda, 
Tudor-Cristian Turcu și Cornel-Traian Turcu 
reușesc să câștige două mențiuni de onoare. 

În octombrie 2007, echipa de majorete 
profesioniste Madness UMF Cluj-Napoca, a 
reprezentat România la Campionatul European 
de majorete din Tivat, Muntenegru, și a 
câștigat titlul de campioană europeană. 
Echipa a fost formată din 18 fete, eleve de 
liceu și studente, șase dintre componente 
fiind eleve ale liceului nostru. Au participat 
la două categorii diferite de dans: baton și 
pom-poms și s-au impus la ultimă probă. 
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În luna iulie 2008, Mihai-Dorian 
Vidrighin reprezintă școala și România la a 
39-a ediție a Olimpiadei Internaționale de 
Fizică, organizată în Hanoi, Vietnam și 
câștigă Medalia de argint. 

În anul 2009, domnul profesor Adrian 
Mureșan aduce în școala noastră trupa de 
teatru „Audiență Generală”, trupă care s-a 
înființat în anul 2008 și reunea elevi din mai 
multe licee clujene. Activitatea trupei s-a 
dezvoltat pe două paliere: film și teatru. La 
categoria film, au câștigat premiul I la 
Festivalul Mondial al Creativității din San 
Remo, ediția 2010, cu scurtmetrajul „Coffee 
with love”, inspirat de filmele lui David 
Lynch. Pe filiera teatrului, activitatea a fost 
și mai bogată: au câștigat mai multe 
festivaluri naționale de teatru din țară (la 
Sebeș, la Turda, la Botoșani), iar succesul cel 
mai vizibil l-a avut spectacolul despre 
Eminescu, o operă rock, pe care l-au montat 
și la Teatrul Național și despre care s-a scris 
atunci în presa culturală și s-au făcut 
reportaje la TV și radio.  

Din componența trupei de teatru, au 
făcut parte elevii: Deea Mocan, Emil Tămaș, 
Mihai Oltean, Romana Țop, Alexandru 
Teodorescu etc. O parte dintre acești elevi  

și-au continuat studiile în domeniul teatrului, 
iar Alexandru Teodorescu a devenit un 
regizor de succes. 

În anul 2010, Cătălin Bălan participă la 
a opta ediție a Concursului Internațional de 
proiecte INFOMATRIX, unde câștigă 
premiul al II-lea și medalie de aur, cu 
proiectul MOVehicle, la secțiunea Hardware 
Control, iar, în anul următor, câștigă o 
medalie de bronz la aceeași competiție. 

Tot în anul 2010, Ioan Nascu participă 
la Concursul Internațional, Clubul de 
dezbateri, unde câștigă locul I la echipe, iar 
Mihaela Cojocaru este selectată în lotul 
României pentru a participa la Competiția 
internațională Skills@Work Challenge. 

Modificările intervenite în metodologia 
şi conţinutul examenului de bacalaureat, 
importanţa acestuia pentru admiterea în 
învăţământul superior, intensificarea pregătirii 
specifice precum și organizarea şi desfăşurarea 
simulărilor de examen au determinat 
deschiderea unei serii de rezultate foarte 
bune obținute de către absolvenţii liceului, 
prin promovarea examenului de bacalaureat 
în proporție de 100%. 
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Au fost ani de excepție în privința 
rezultatelor la concursurile și olimpiadele 
internaționale, începând cu anul școlar 2011-
2012 și continuând până în anul școlar 2015-
2016, fără întrerupere, elevii școlii au fost pe 
podium la olimpiadele internaționale de 
biologie și de informatică.  

Alexandru Bolunduț a câștigat o 
medalie de bronz la Olimpiada Internațională 
de Biologie desfășurată în Singapore, în 
2012, iar, în anul următor, a doua medalie de 
bronz la Olimpiada Internațională de 
Biologie desfășurată în Elveția.  

Echipa formată din Bolunduț 
Alexandru și Militaru Cristian a câștigat, în 
anul 2012, premiul al III-lea la Concursul 
Internațional „Cassini Scientist for a day”, 
organizat de NASA. 

Velea Alexandru a obținut în anul 
școlar 2013-2014 o medalie de argint la 
Olimpiada de Informatică, faza internațională, 
și o altă medalie de argint la Olimpiada de 
Informatică a Europei Centrale. În următorul 
an școlar, progresele și-au spus cuvântul, iar 
Alexandru a obținut din nou o medalie de 
argint Olimpiada de Informatică, faza 
internațională din Kazahstan, o medalie de 
aur la Olimpiada de Informatică a Țărilor 

Europei Centrale, Brno și o medalie de argint 
la Olimpiada Internaţională de Informatică 
din Taipei, Taiwan.  

România este țara fondatoare a 
Olimpiadei de Informatică a Țărilor Europei 
Centrale, a cărei prime ediții a avut loc în 
anul 1994, la Cluj-Napoca. În anul 2016, 
România devine iarăși gazda acestei 
competiții, organizând la Piatra Neamț, a 23-a 
ediție, în cadrul căreia Nechita Sebastian a 
fost laureat cu medalie de bronz.  

Cinci ani consecutivi, Liceul de 
Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca 
a fost prezent în galele de premiere intitulate 
„Sărbătoarea elitelor” și a primit DIPLOME 
DE EXCELENȚĂ acordate de către 
Ministerul Educației datorită succeselor 
obținute de către acești elevi merituoși, la 
olimpiadele și concursurile internaționale.  

Anul școlar 2018-2019 a adus liceul în 
topul excelenței internaționale prin câștigarea a 
două premii I și unui premiu III la nivel 
mondial. Victor Șera a abținut premiul I la 
Olimpiada Internațională de Limba și 
literatura latină, Certamen Horatianum, 
organizată la Venosa, Italia și mențiune la 
Olimpiada Internațională Certamen Ciceronianum 
Arpinas, organizată la Arpino, Italia.  
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Adrian Boier a câștigat premiul I și 
medalie de aur la Campionatul Mondial 
Microsoft Office Specialist desfășurat la 
New York, SUA, iar Adrian Muntean a 
obținut premiul al III-lea și medalie de bronz 
la aceeași competiție. 

Iustin-Alexandru Roman s-a clasat în 
luna decembrie 2020 pe poziția secundă la 
Concursul Internațional „Prime Violin” din 
Slovacia, performanță pe care a repetat-o în 
februarie 2021, la Concursul Internațional 
pentru Tineri Muzicieni Città Di Massa, 
Italia. 

Iustin a reușit în martie 2021 să obțină 
de două ori premiul I, la Concursul Național 
de Interpretare Instrumentală „Șansă egală” 
Târgu Mureș și la „George Manoliu-Master 
of Strings”, competiție internațională pentru 
vioară și violoncel, organizată la București. 
El a fost admis în runda a doua a „King’s 
Peak International Competition”, concurs 
desfășurat în SUA, unde a câștigat premiul al 
III-lea. 

Performanțele lui Iustin sunt cu atât 
mai surprinzătoare și demne de laudă, cu cât 
el nu studiază muzica într-o școală de profil. 

Andreea-Daniela Giurgiu a reușit să 
câștige în anul 2020, #YouthvsCovidhackathon, 
organizat de către compania TeensInAI. 

#YouthvsCovidHackathon este o 
competiție destinată elevilor cu vârste 
cuprinse între 12-18 ani, desfășurându-se în 
mediul online. Proiectul a avut drept scop 
principal rezolvarea problemelor apărute în 
urma noului virus Covid19 în această lume, 
iar Andreea a fost una dintre adolescentele 
care, odată ce a descoperit această 
competiție, a simțit că trebuie să accepte 
provocare. Tânăra elevă a făcut parte dintr-o 
echipă formată dintr-un german și doi 
englezi, iar, alături de mentorii delegați de 
către TeensInAI, a reușit să creeze, în cadrul 
competiției, o aplicație al cărei scop de bază 
este acela al educației online care să fie 
accesibilă pentru toată lumea, în așa fel încât 
problema lipsei conexiunii înalte de Internet 
să fie rezolvată. 

TeensInAI este o organizație care a 
orchestrat 28 de hackathoane cu participanți 
din 32 de țări și care a reușit să inspire peste 
6.000 de tineri.  
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TeensInAI reprezintă o inițiativă a 
celor de la AcornAspirations și are ca 
obiectiv principal să ajute noua generație să 
facă o schimbare în lume și să se lase 
inspirați de imaginația debordantă de care 
tinerii dau dovadă prin inteligența artificială.  

După câștigarea #YouthvsCovidHackathon, 
Andreea a continuat să lucreze la proiect 
alături de echipa sa, în calitate de project 
manager, și a avut oportunitatea de a-și 
prezenta viziunea la CogX, cea mai mare 
conferință din lume pe partea de inteligență 
artificială, Arm DevSummit, DefendDigitalMe 
și AI Romania Days. 

 

Andreea și-a dorit să inspire tinerii la 
fel cum și ea, la rândul ei, a fost inspirată de 
numeroase persoane pe parcursul competițiilor, 
așa că a acceptat rolul de voluntar la 
TeensInAI pentru a crea alături de aceștia 
diverse hackathoane, bootcampuri, workshop-uri 
etc. Pe parcurs, a devenit moderator, junior 
mentor și, în cele din urmă, ambasador.  

Conștientă de faptul că tinerii noștri 
sunt extrem de talentați și capabili să 
contribuie la rezolvarea problemelor cu care 
se confruntă omenirea și foarte încrezătoare 
în propriile puteri, a reușit să aducă acest 
concept abordat în întreaga lume și în 
România prin organizarea evenimentului AI 
Romania Hackathon, în anul 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72



TeensInAI reprezintă o inițiativă a 
celor de la AcornAspirations și are ca 
obiectiv principal să ajute noua generație să 
facă o schimbare în lume și să se lase 
inspirați de imaginația debordantă de care 
tinerii dau dovadă prin inteligența artificială.  

După câștigarea #YouthvsCovidHackathon, 
Andreea a continuat să lucreze la proiect 
alături de echipa sa, în calitate de project 
manager, și a avut oportunitatea de a-și 
prezenta viziunea la CogX, cea mai mare 
conferință din lume pe partea de inteligență 
artificială, Arm DevSummit, DefendDigitalMe 
și AI Romania Days. 

 

Andreea și-a dorit să inspire tinerii la 
fel cum și ea, la rândul ei, a fost inspirată de 
numeroase persoane pe parcursul competițiilor, 
așa că a acceptat rolul de voluntar la 
TeensInAI pentru a crea alături de aceștia 
diverse hackathoane, bootcampuri, workshop-uri 
etc. Pe parcurs, a devenit moderator, junior 
mentor și, în cele din urmă, ambasador.  

Conștientă de faptul că tinerii noștri 
sunt extrem de talentați și capabili să 
contribuie la rezolvarea problemelor cu care 
se confruntă omenirea și foarte încrezătoare 
în propriile puteri, a reușit să aducă acest 
concept abordat în întreaga lume și în 
România prin organizarea evenimentului AI 
Romania Hackathon, în anul 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7. DIRECTORII ȘCOLII 
 
Viața educativă a orașului Cluj-Napoca a fost influențată, în mod cert, de oamenii 

competenți care au ocupat poziții de răspundere de-a lungul timpului în cadrul instituțiilor 
de bază. Astfel, se cuvine o trecere în revistă a numelor directorilor care au avut un cuvânt 
de spus în evoluția pe toate palierele a Liceului de Informatică de la înființarea sa până în 
prezent. 

 
n anul școlar de debut, liceul şi-a 
desfăşurat activitatea sub directa 
îndrumare a Facultăţii de Matematică a 

Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
iar director al liceului a fost numit lectorul 
univ. dr. Sever-Aurel Groze, titularul 
Facultății de Matematică, din cadrul 
Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. 

În anul şcolar 1972-1973, a fost numit 
în funcţia de director al liceului domnul 
Aurel Clamba, profesor de matematică cu 
gradul didactic I, titular la liceele „George 
Barițiu” și LAPD. Liceul funcționa cu un 
număr de 217 elevi, repartizaţi în patru clase 
de anul I şi patru clase de anul II. 

Începând cu luna martie 1990, prin 
pensionarea la cerere, la împlinirea vârstei de 
60 de ani, a directorului liceului, domnul 
Aurel Clamba, a fost numit un alt director în 
persoana domnului Mihail Hudrea şi, prin 

normarea unui post de director adjunct, 
făcută de către Inspectoratul Şcolar Judeţean 
şi, desigur, de către Ministerul Învăţământului, 
în subordinea căruia a trecut liceul, a fost 
numit în acel post domnul Hans-Roland 
Kentsch. 

În anul școlar 1996-1997, este numit în 
funcția de director al instituției domnul 
Kentsch. Acesta face echipă cu directorul 
adjunct, doamna Livia Sechelea, profesoară 
de chimie, timp de șapte ani, până în anul 
2003. În cadrul liceului, funcționau 22 de 
clase, 20 de clase de învățământ liceal cu 599 
de elevi și două clase de învățământ 
postliceal cu 50 de elevi, cumulând un total 
de 649 de elevi. 

Din toamna anului 2003, în funcția de 
director adjunct a instituției de învățământ 
este numită doamna Ana-Daniela Lădariu, 
profesoară de limba engleză.  
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Populația școlară cuprindea 710 elevi, 
organizați în 26 de clase, 8 clase cu 219 elevi 
de nivel gimnazial și 18 clase cu 491 elevi de 
nivel liceal. 

În anul școlar 2007-2008, este numită 
în funcția de director al școlii doamna 
Simona Haidu care, timp de un semestru, în 
anul școlar anterior, a îndeplinit funcția de 
director adjunct. În funcția de director 
adjunct este numită doamna Anca-Emilia 
Cocheci, care rămâne în echipa de conducere 
a școlii pentru o perioadă de șase ani. 
Populația școlară cuprindea un număr de 602 
elevi, distribuiți în 22 de clase, 8 clase cu 
203 elevi în învățământul gimnazial și 14 
clase cu 399 elevi în învățământul liceal. 

În anul școlar 2013-2014, după 
pensionarea doamnei Anca-Emilia Cocheci, 
a fost numită în funcția de director adjunct 
doamna Ancuța-Georgeta Perde. La acel 
moment, organigrama instituțională cuprindea 
41 de cadre didactice, 10 posturi didactice 
auxiliare și 11 posturi nedidactice. Populația 
școlară era de 768 de elevi distribuiți în 12 
clase de liceu, 11 clase de gimnaziu și 22 de 
clase de învățământ primar.  

 

În toamna anului 2014, după preluarea 
Școlii Gimnaziale „Radu Stanca”, Cluj-Napoca, 
directorul școlii gimnaziale, doamna Lia-Marinela 
Macra, devine director adjunct al liceului și se 
alătură echipei manageriale existente la 
nivelul unității de învățământ și astfel liceul 
funcționează pentru o perioadă de un an 
școlar cu doi directori adjuncți.  

În luna ianuarie, 2016, după finalizarea 
etapelor concursului pentru ocuparea 
funcțiilor de directori și directori adjuncți, 
directorul în funcție la acea dată, Simona 
Haidu, nu-și mai poate continua mandatul, 
iar, în locul acesteia, a fost numită în funcția 
de director al liceului doamna Ana-Felicia 
Vălean. 

Pe fondul creșterii volumului populației 
școlare, în vara anului 2016, cadrul legislativ 
a permis normarea a două posturi de directori 
adjuncți. S-a organizat al doilea concurs 
pentru directori și directori adjuncți, concurs 
în urma căruia, din toamna anului școlar 
2016-2017, a fost numită în funcția de director 
adjunct doamna Floarea-Alexandrina Rusa.  
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Pentru o perioadă de 10 luni și 13 zile, 
septembrie 2019-iunie 2020, conducerea 
unității de învățământ preuniversitar a fost 
asigurată de către doamna Amalia-Ramona Gurzău. 
Experiența profesională a inspectorului 
școlar a permis, într-un interval relativ scurt 
de timp, conectivitate din perspectivă 
funcțională a întregii activități interne a 
școlii și deschidere înspre proiectele 
comunitare de referință ale momentului.  

Anul școlar 2020-2021, după întoarcerea 
directorului Amalia-Ramona Gurzău la 
Inspectoratul Școlar Județean Cluj, a readus-
o la conducerea unității de învățământ pe 
doamna Lia-Marinela Macra, director al 

Școlii Gimnaziale „Radu Stanca” în perioada 
2002-2014 și director adjunct al Liceului de 
Informatică în anul școlar 2014-2015.  

În contextul istoric aparte din ultimii 
doi ani școlari, dat de valul pandemic, 
instituția a fost nevoită să gândească o serie 
de schimbări fundamentale în abordarea 
actului educativ, dovedind disponibilitate, 
inovație și fine abilități manageriale. Astfel, 
Liceul de Informatică a setat un exemplu și 
din acest punct de vedere, reușind să 
eficientizeze învățarea atât exclusiv în regim 
online pentru o perioadă, cât și în regim 
hibrid.  

 
2.8. REVISTELE ȘCOLII 

2.8.1. AUTOMATIC CONDEI 
 

n anul școlar 1976-1977, sub îndrumarea 
doamnelor profesoare Maria Manta şi 
Emilia Feştilă, s-au pus bazele apariţiei 

primului număr al revistei şcolare a liceului, 
denumită de către elevi, în urma unui 
concurs şi a unui referendum şcolar, 
„Automatic Condei”. Revista a fost tipărită 
de Întreprinderea Poligrafică din Cluj-Napoca şi a 
fost difuzată tuturor elevilor din liceu, tuturor 

liceelor din Cluj-Napoca, celor cinci licee de 
informatică existente în ţară, precum şi unor 
publicaţii locale şi naționale şi totodată mai 
multor personalităţi. Aceasta a continuat să 
apară până în anul 1989, fiind publicate 12 
numere de revistă.   

După o pauză de peste 20 de ani, în 
anul școlar 2009-2010, se reia tipărirea 
revistei elevilor „Automatic Condei”, prin 
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efortul și implicarea domnului profesor 
Adrian Mureșan. Revista se remarcă la nivel 
național prin calitatea materialelor publicate 
și prin grafica de excepție și este premiată cu 
TITLU DE LAUREAT la Concursul național 
de reviste școlare și jurnalism. 

În anul 2011, este publicat un număr 
aniversar al revistei „Automatic Condei”, la 
40 de ani de la înființarea liceului, cu 
rememorări ale celor care privesc în urmă cu 
nostalgie, dar și cu articole în care au fost 
imortalizate realitățile acelor vremuri, toate 
unificate pentru a defini viața și specificul 
școlii.  

Din anul 2012, coordonarea revistei 
„Automatic Condei” este preluată de către 
doamna profesoară Claudia Topan.  

S-a publicat un număr omagial, la 160 
de ani de la nașterea marelui scriitor Ion 
Luca Caragiale, cu articole care aduc în 
prezent opera literară și aspecte memorabile 
din viața acestuia, plus o colecție 
impresionantă de cronici, interviuri și o 
varietate de articole scrise de elevii și 
profesorii noștri.  

Între anii 2016-2019, revista este 
coordonată de Ștefan Melancu, profesor și 
scriitor, iar din anul 2020 coordonarea este 
asigurată de doamna profesoară Ioana Todea. 

Revista continuă succesul numărului 
de debut și este apreciată la nivel național cu 
TITLU DE LAUREAT. Palmaresul acestei 
reviste a fost completat de alte trei premii 
naționale, obținute de publicațiile anilor care 
au urmat. 
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2.8.2. RELIC COMPUTERS 
 

n anul 1994, a fost înfiinţată Redacţia 
Elevilor liceului de informatică RELIC 
COMPUTERS care a editat, până în anul 

1999, mai multe reviste, diversificate pe 
discipline de învăţământ: Programming 
Computers (informatică), CompuFizica 
(fizică), Computers Chemistry (chimie), 
Computers M şi C Computers (matematică) 
şi o revistă de divertisment Computers 
Magazin-Foile Butonarilor.  

În anul 1995 revista de informatică 
obține locul al II-lea la Concursul Revistelor 
Școlare, etapa națională, iar revista de 
matematică obține locul al III-lea la același 
concurs. Din anul 1997 cele cinci reviste se 
unesc în revista Computers Magazin, revistă 
care câștigă locul I la Concursul Revistelor 
Școlare, etapa națională. 

 
2.9. EXPANSIUNEA ACTIVITĂȚILOR DINCOLO DE SPAȚIUL ȘCOLII 
 

nstituția de învățământ și-a definit 
strategia de dezvoltare instituțională în 
mod realist, acoperind toate domeniile 

funcționale. Astfel, țintele strategice au 
urmărit dezvoltarea în egală măsură a 
domeniilor care vizează baza materială, 
resursele umane, oferta curriculară și relațiile 
comunitare.  

Ținta strategică privind dezvoltarea 
curriculară a fost conturată pornind, pe de o 
parte, de la contextul economic, iar, pe de 
altă parte, de la nevoile și interesele de 
formare ale elevilor.  

Oferta educațională curriculară și 
extracurriculară a fost completată cu 
elementele necesare care să permită 
anticiparea și dezvoltarea noilor competenţe 
solicitate pe piața muncii. 

De-a lungul anilor, s-au dezvoltat și 
consacrat numeroase parteneriate educaționale, 
care au oferit elevilor instituției noastre de 
învățământ activități captivante, cu finalități 
educative realiste, care să-i sprijine în traseul lor 
educațional sau în cel profesional. 

 

Î 
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În data de 25 ianuarie 1983, liceul 
primește în vizită o delegație de la 
Universitatea Poporului din Beijing. A fost o 
vizită de documentare privind organizarea 
învățământului liceal cu profil de informatică 
din țara noastră. 

În perioada 2000-2002, s-a derulat în 
cadrul liceului un proiect Socrates Comenius, 
în parteneriat cu școli din Suedia, Italia, 
Grecia, Polonia, Spania și Portugalia. 
Proiectul intitulat „Young Europeans 
Sharing Work and Joy“ a prilejuit vizite 
comune de cunoaștere în școlile partenere și 
împărtășirea experiențelor specifice fiecărei 
țări, în parte. 

Pe parcursul anului școlar 2001-2002, 
liceul a realizat un proiect internațional 
comun cu școala Nasbydalskolan din Taby, 
Suedia, despre pâine și carbohidrați, proiect 
pe care l-au prezentat la „Bread Festival”. De 
asemenea, elevii și profesorii celor două 
școli s-au vizitat reciproc fiind găzduiți de 
familiile elevilor. 

În anul 2003, școala a fost implicată 
într-un proiect internațional Socrates Comenius, 
„European Universe”, un parteneriat între 
cinci școli europene: Suedia, Slovacia, 
Grecia, România și Spania.  

Proiectul și-a propus să ofere elevilor 
diversitate culturală, îmbogățirea cunoștințelor 
de limba Engleză și să dezvolte aplicații 
educaționale folosind computerul și 
internetul. 

O şansă în plus pentru dobândirea 
competenţelor în domeniul informaticii, dar 
şi de afirmare a elevilor capabili de 
performanţă a fost creată prin inițierea 
concursului de programare pentru liceeni, 
„ITeam-net Tiberiu Popoviciu”, începând cu 
2010, în colaborare cu Universitatea „Babeş-
Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de 
Matematică și Informatică. Concursul a fost 
inițial judeţean, iar, din 2011, a fost cuprins 
în Calendarul Activităţilor Educative 
Regionale şi Interjudețene al Ministerului 
Educației, având anvergură interjudețeană. 
Potrivit regulamentului concursului, elevii 
câştigători ai premiului I, II sau III, sunt 
admiși la Universitatea „Babeş-Bolyai”, 
Facultatea de Matematică și Informatică, cu 
media 10 la criteriul „media anilor de 
studiu”. 
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În iunie 2011, în cadrul programului 
Comenius, doamna profesoară Corina-
Lavinia Toma a participat la cursul de 
formare „Making Science More Attractive” 
organizat de International Study Programmes 
în localitatea Cheltenham, din apropierea 
Londrei. Cursurile de formare au vizat 
prezentarea curriculumului național englez 
pentru științele naturii, utilizarea noilor 
metode de predare, introducere în învățarea 
limbii engleze prin intermediul științelor, 
realizarea de experimente și compararea 
strategiilor utilizate în țările participanților. 

În toamna anului 2012, sub 
coordonarea doamnei profesoare Liliana 
Oltean-Gocan s-a înființat trupa de teatru în 
limba engleză, care a debutat pe scena 
festivalului de teatru în limba engleză, cu 
participare internațională, COME WITH US 
TO DRAMALAND, în iunie 2013, cu o 
adaptare a celebrei drame a lui William 
Shakespeare, Hamlet. A fost o punere în 
scenă inedită cu un Hamlet feminin 
interpretat cu deosebită dăruire și talent de 
eleva Romana Țop care a primit replica lui 
Alex Teodorescu în rolul lui Claudius, Alina-
Gertude Ciucă și Alexandra-Ofelia Crișan, 

alături de Bogdan Potra, Dragoș Roman, 
Maria Militaru, Flavia Pop și Gabriel Sorean. 

Premiile au fost numeroase, iar 2015 a 
fost anul în care trupa a luat nu mai puțin de 
cinci premii, cu Gufi’s Country, adaptare a 
piesei lui Matei Vișniec, o reprezentație 
demnă de urmărit și apreciat. Reușitele 
acestei trupe, formate din liceeni entuziaști și 
foarte hotărâți să realizeze ceva deosebit, a 
adus școlii noastre atât premii, cât și 
recunoașterea talentului, seriozității și 
dăruirii unor actori adolescenții care au 
încercat să pătrundă într-o lume guvernată de 
cuvânt și trăirea artistului diametral opusă 
celei a cifrelor și limbajelor de programare, 
cu care erau obișnuiți și … au reușit! 

În cadrul liceului, funcționează două 
cluburi IMPACT, After School Special și 
InfoIMPACT, două dintre primele cluburi 
deschise la Cluj-Napoca. Cluburile IMPACT, 
coordonate de către Fundația Noi Orizonturi, ajută 
comunitatea în care trăim prin proiectele pe care le 
derulează. Acestea desfășoară activități de 
ecologizare a spațiilor verzi, de reamenajare a 
parcurilor și a altor spații, de organizare a balurilor 
și serbărilor și vizite la orfelinate și la azile, 
aducând bucurii persoanelor aflate în dificultate.  
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Activitățile IMPACT își propun să 
insufle tinerilor nouă valori fundamentale: 
participare, încredere, integritate, respect, 
compasiune, perseverență, curaj, responsabilitate și 
solidaritate. În cadrul acestor programe, 
tinerii se dezvoltă prin jocuri, povești și 
proiecte în folosul comunității. 

Membrii acestor cluburi învață să 
devină responsabili, receptivi la nevoile 
comunității și cu inițiativă, devenind 
adevărați agenți ai schimbării și contribuind 
astfel la binele întregii societăți. 

Liceul nostru s-a implicat în Programul 
național de educație financiar-bancară 
MoneySense, promovat între anii 2011-2014, 
de către Fundația C.R.E.D.E. România și 
R.B.S. România. Acest proiect a oferit, în 
manualele suport pentru elevi, contexte 
educaționale și activități de simulare a 
atribuțiilor și responsabilităților specifice 
rolurilor efective îndeplinite în demersurile 
antreprenoriale reale. 

În anul școlar 2012-2013, la ediția a II-a, 
școala noastră a fost reprezentată de către 
echipa „Zbor de păun”, coordonată de către 
doamna profesoară Lucia Gogea-Gyongyke 
și a obținut Premiul al II-lea. 

La ediția a III-a, 2013-2014, echipa 
„Baloane colorate”, a câștigat Premiul I, cu 
nota maximă, 10. Viziunea succesului s-a 
conturat pe diversitatea activităților adresate 
populației școlare din clasele a VII-a, a VIII-
a și a IX-a, antrenată să cunoască și să 
utilizeze noțiuni și deprinderi economice și 
financiare, să concureze la redactarea unei 
compuneri tematice, să organizeze un flash 
mob și pe implicarea voluntarilor din echipa 
competițională anterioară. 

În anul 2014, în liceu, a fost autorizat 
un centru de testare Certiport pentru 
examinări care oferă certificări profesionale 
bazate pe produse Microsoft. Școala se 
alătură astfel unei rețele de 14000 de centre 
din întreaga lume.  

Certiport gestionează un portofoliu 
sofisticat de programe de certificare Microsoft 
Technology Associate MTA. Certificatele 
MTA au recunoaștere globală, validată de 
Microsoft, și sunt de mare ajutor celor care 
doresc să-și construiască o carieră în IT. 
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În anul școlar 2014-2015, liceul a 
devenit partener educațional al programului 
„Descoperă-ți pasiunea în IT”, alături de 
Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Colegiul 
Național „Emil Racoviță” și Facultatea de 
Matematică-Informatică din cadrul Universității 
“Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. 

Programul, devenit ulterior Academia 
dpIT, este cel mai mare program comunitar 
de mentorat și educație practică dedicat 
liceenilor, dezvoltat prin contribuția comună 
a mediului de business, academic și a celui 
școlar.  

Timp de șapte luni, elevii au explorat 
domeniul tehnologiei prin interacțiune 
directă cu mediul de muncă, având acces în 
firmele de IT partenere, unde, sub 
îndrumarea mentorilor muncesc la realizarea 
unor produse, parcurgând toți pașii necesari 
dezvoltării unui proiect.  

În etapa finală a programului, elevii își 
prezentă proiectele în cadrul unui concurs, 
iar cele mai bune dintre acestea sunt 
premiate. Evaluarea proiectelor este făcută 
de către o comisie formată din reprezentanți 
ai mediului universitar, preuniversitar și 
reprezentanți ai mediului de business. 

În anul 2020, Teodora Nemeș a făcut 
parte din echipa GetOverIT și împreună au 
câștigat cu proiectul CyclinGo, premiul I, în 
cadrul competiției finale organizate de către 
Academia DpIT. Produsul dezvoltat de ei 
oferă un plus de siguranţă bicicliştilor și 
utilizatorilor de mijloace de transport urbane. 
Are un format dual, fiind compus dintr-o 
parte hardware şi o aplicaţie de mobile. 
Componenta fizică este reprezentată de un 
sistem de semnalizare inteligent pentru 
bicicliști, având aspectul unei veste cu led-
uri, care se montează pe spate.  

Teodora Nemeș a reprezentat echipa 
GetOverIT și în emisiunea Imperiul Leilor 
din aprilie 2021, unde a reușit să 
impresioneze leii și să obțină o finanțare de 
40000 € pentru a pune în practică produsul 
CyclinGo. 

Liceul nostru a participat la Olimpiada 
de Cultură Generală a Tinerilor, organizată 
începând cu anul 2015 de către Asociația 
Femeilor de Afaceri Nord-Vest în parteneriat 
cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj. 
Proiectul și-a propus ca obiectiv general 
dezvoltarea culturii generale și promovarea 
lecturii în rândul liceenilor și tinerilor 
clujeni.  
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Elevii noștri au fost în topul acestei 
competiții de-a lungul anilor. Tudor Podar a 
câștigat premiul al II-lea, în anul 2015, iar, în 
anul 2016, am avut doi elevi pe podium, 
Andrei Gatea cu premiul I și Mihai Bogdan 
cu premiul al III-lea. 

În anul școlar 2017-2018, liceul a fost 
parte a proiectului informatic@365, inițiat de 
Fundația EOS, Certipro Education și 
Microsoft România, în parteneriat cu Ministerul 
Educației Naționale și cu Inspectoratele 
Școlare.  

Proiectul le-a oferit elevilor participanți 
acces la formare profesională și la certificare 
gratuită Microsoft Technology Associate 
MTA. Certificatele MTA au recunoaștere 
globală și sunt de mare ajutor celor care 
doresc să-și construiască o carieră în IT. 

O activitate importantă a proiectului le-
a permis elevilor să se conecteze la portalul 
Microsoft Imagine Academy pentru a avea 
acces la programele curriculare și la resursele 
necesare pentru instruire și certificare.  

Urmând premisele acestei activități, 20 
de elevi de la Liceul de Informatică au fost 
înscriși în proiect, parcurgând planurile de 
instruire și cursurile pregătite de doamna 
director adjunct Ancuța-Georgeta Perde, 

coordonatoarea proiectului la nivelul școlii, 
și au obținut, în final, certificarea Microsoft 
Technology Associate MTA, pe două paliere, 
Programming in HTML5 with Java Script and 
CSS și Software Development Fundamentals. 

În anul școlar 2018-2019, liceul devine 
centru acreditat ECDL (European Computer 
Driving Licence), centru de testare și 
certificare a competențelor în domeniul 
tehnologiei informației și a comunicării.  

Certificarea ECDL este recunoscută la 
nivel internaţional în peste 100 de ţări și 
numără peste 15 milioane de persoane 
înregistrate în program.  

Cu sprijinul ECDL, Dedeman și în 
acord cu Ministerul Educației a fost 
implementat în cadrul liceului, sub 
coordonarea doamnei director adjunct 
Ancuța-Georgeta Perde, proiectul „#EDUTECH 
Modelează viitorul, printează-l 3D!”.  

Proiectul și-a propus să reducă 
decalajul dintre felul în care este făcută 
educația în școli și cerințele de pe piața 
muncii și să îi formeze pe profesori astfel 
încât să înțeleagă importanța noilor 
tehnologii și necesitatea de a orienta 
predarea către aceste procese inovative. 
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de elevi de la Liceul de Informatică au fost 
înscriși în proiect, parcurgând planurile de 
instruire și cursurile pregătite de doamna 
director adjunct Ancuța-Georgeta Perde, 

coordonatoarea proiectului la nivelul școlii, 
și au obținut, în final, certificarea Microsoft 
Technology Associate MTA, pe două paliere, 
Programming in HTML5 with Java Script and 
CSS și Software Development Fundamentals. 

În anul școlar 2018-2019, liceul devine 
centru acreditat ECDL (European Computer 
Driving Licence), centru de testare și 
certificare a competențelor în domeniul 
tehnologiei informației și a comunicării.  

Certificarea ECDL este recunoscută la 
nivel internaţional în peste 100 de ţări și 
numără peste 15 milioane de persoane 
înregistrate în program.  

Cu sprijinul ECDL, Dedeman și în 
acord cu Ministerul Educației a fost 
implementat în cadrul liceului, sub 
coordonarea doamnei director adjunct 
Ancuța-Georgeta Perde, proiectul „#EDUTECH 
Modelează viitorul, printează-l 3D!”.  

Proiectul și-a propus să reducă 
decalajul dintre felul în care este făcută 
educația în școli și cerințele de pe piața 
muncii și să îi formeze pe profesori astfel 
încât să înțeleagă importanța noilor 
tehnologii și necesitatea de a orienta 
predarea către aceste procese inovative. 

În noiembrie 2018, Liceul de 
Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca 
în calitate de beneficiar al acestui proiect a 
fost dotat cu o imprimantă 3D și a devenit 
hub de imprimare 3D. Pe parcursul derulării 
proiectului, cinci profesori și 19 elevi ai 
școlii au beneficiat de instruire și de 
certificare 3D Printing.  

Proiectul a fost premiat în cadrul Galei 
CSR Awards 2019, la categoria Inovare 
digitală în CSR. 

Proiectul internațional Science on 
Stage, a fost implementat în școala noastră 
începând cu anul 2011, prin contribuția 
doamnei profesoare Corina-Lavinia Toma. 
Prima participare a liceului nostru fost în 
aprilie, la Science on Stage Festival la 
Copenhaga, festival aflat la cea de-a șaptea 
ediție și la care au participat peste 300 de 
profesori din 26 de state europene și Canada. 

Ca o continuare a festivalului european 
Science on Stage, în noiembrie, 2011, s-a 
înființat Science on Stage Europe, ca 
organizație non-profit, cu sediul la Berlin. În 
această formulă, au derulat numeroase 
proiecte care au vizat motivarea și atragerea 
tinerilor spre munca de cercetare din 
domeniul științelor naturii.  

Primul proiect în care a fost implicată 
doamna profesoară Corina-Lavinia Toma a 
fost Teaching Science in Europe – Developing 
New Teaching Materials for ICT in Natural 
Sciences. În cadrul acestui proiect, a lucrat 
timp de un an alături de alți 25 de profesori 
din Europa pentru a dezvolta unități de 
învățare inovative, care să utilizeze softuri 
educaționale și să fie implementate școlile 
europene.  

Temele alese de doamna profesoară au 
fost redate la prima întâlnire de la Paris prin 
două postere: Space Travel (Călătorie spațială) 
și Bungee Jumping – Physics and ICT. Elevii 
noștri, Licker Nandor, Cristian Militaru și 
Alexandru Bolunduț, s-au remarcat ca autori 
ai softurilor pentru temele propuse, iar softul 
lui Licker Nandor, OSC, a fost ales ca 
aplicație la unitatea de învățare despre 
oscilații.  

Proiectul Teaching Science in Europe 
4 – Developing New Teaching Materials for 
ICT in Natural Sciences a fost aplicat sub 
numele Let's Make Physics more Enjoyable. 
În cadrul primei faze de proiect, 31 de elevi 
au lansat rachete pe orbite circumplanetare 
sau le-au trimis în spațiu de pe o planetă pe 
alta, utilizând softurile Orbiting&Escaping și 
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Solar System Travel. A doua întâlnire de 
proiect, de data aceasta în Polonia, a adus 
împreună 16 elevi polonezi și români la 
Liceul „Tadeusza Kościuszk” din Wielun. La 
festivalul de la Londra în 2015, proiectul 
Let's Make Physics more Enjoyable a fost 
premiat ca fiind Highly Commended. 

Echipa liceului, coordonată de doamnele 
profesoare Corina-Lavinia Toma și Mihaela 
Giurgea, a participat în 2017 la concursul 
internațional de proiecte European STEM 
League, desfășurat la Dortmund, iar proiectul 
GeoMagnus, propus de către echipa noastră a 
câștigat premiul I European STEM League. 
Alături de cele două profesoare, elevii au mai 
participat la concursul de proiecte, European 
Code League în decembrie 2020, cu proiectul 
CaeliBox - analizor pentru praf, zgomot, CO2 - 
Există poluare în orașul nostru? și au reușit să se 
claseze printre primii 10 finaliști. 

În anii 2015 și 2019, Adrian Dușa, 
reprezentant al Comisiei Europene și 
absolvent al Liceului de Informatică, 
generația 1995, s-a întors în școala pe care a 
absolvit-o pentru a le împărtăși elevilor și 
profesorilor, parcursul de la LITP la Comisia 
Europeană și pentru a le prezenta instituțiile 
și politicile europene. Inițiativa „Back to 

School” permite angajaților Uniunii Europene 
să se reîntoarcă în școala sau liceul în care au 
studiat, pentru a vorbi despre proiectul 
european și despre activitatea lor în cadrul 
instituțiilor europene. În fiecare an, sute de 
angajați ai Uniunii Europene, precum și 
membri ai guvernelor naționale revin în 
fostele săli de clasă și vorbesc cu mii de elevi 
și studenți din statele membre. 

În altă ordine de idei, în anul 
Centenarului Marii Uniri, au fost încadrate 
100 de cadre didactice calificate, profesori 
titulari și suplinitori, dintre care unii doctori 
sau doctoranzi în disciplinele de specialitate. 

Înaintașii clujeni care au pregătit 
Unirea la Cluj au fost omagiați de elevii 
clasei a II-a F, alături de învățătoarea lor, 
Simona Șerban, prin parcurgerea unui 
„traseu al recunoștinței” în Cimitirul Central, 
fiind ghidați de neobositul scriitor clujean 
Ioan Ciorca. Ei au depus câte o candelă la 
căpătâiul personalităților clujene care s-au 
remarcat în urmă cu 100 de ani în acțiunile 
de pregătire ale Unirii, dar și în cele de 
consolidare ale acesteia. 

 
 

84



Solar System Travel. A doua întâlnire de 
proiect, de data aceasta în Polonia, a adus 
împreună 16 elevi polonezi și români la 
Liceul „Tadeusza Kościuszk” din Wielun. La 
festivalul de la Londra în 2015, proiectul 
Let's Make Physics more Enjoyable a fost 
premiat ca fiind Highly Commended. 

Echipa liceului, coordonată de doamnele 
profesoare Corina-Lavinia Toma și Mihaela 
Giurgea, a participat în 2017 la concursul 
internațional de proiecte European STEM 
League, desfășurat la Dortmund, iar proiectul 
GeoMagnus, propus de către echipa noastră a 
câștigat premiul I European STEM League. 
Alături de cele două profesoare, elevii au mai 
participat la concursul de proiecte, European 
Code League în decembrie 2020, cu proiectul 
CaeliBox - analizor pentru praf, zgomot, CO2 - 
Există poluare în orașul nostru? și au reușit să se 
claseze printre primii 10 finaliști. 

În anii 2015 și 2019, Adrian Dușa, 
reprezentant al Comisiei Europene și 
absolvent al Liceului de Informatică, 
generația 1995, s-a întors în școala pe care a 
absolvit-o pentru a le împărtăși elevilor și 
profesorilor, parcursul de la LITP la Comisia 
Europeană și pentru a le prezenta instituțiile 
și politicile europene. Inițiativa „Back to 

School” permite angajaților Uniunii Europene 
să se reîntoarcă în școala sau liceul în care au 
studiat, pentru a vorbi despre proiectul 
european și despre activitatea lor în cadrul 
instituțiilor europene. În fiecare an, sute de 
angajați ai Uniunii Europene, precum și 
membri ai guvernelor naționale revin în 
fostele săli de clasă și vorbesc cu mii de elevi 
și studenți din statele membre. 

În altă ordine de idei, în anul 
Centenarului Marii Uniri, au fost încadrate 
100 de cadre didactice calificate, profesori 
titulari și suplinitori, dintre care unii doctori 
sau doctoranzi în disciplinele de specialitate. 

Înaintașii clujeni care au pregătit 
Unirea la Cluj au fost omagiați de elevii 
clasei a II-a F, alături de învățătoarea lor, 
Simona Șerban, prin parcurgerea unui 
„traseu al recunoștinței” în Cimitirul Central, 
fiind ghidați de neobositul scriitor clujean 
Ioan Ciorca. Ei au depus câte o candelă la 
căpătâiul personalităților clujene care s-au 
remarcat în urmă cu 100 de ani în acțiunile 
de pregătire ale Unirii, dar și în cele de 
consolidare ale acesteia. 

 
 

Traseul „recunoștinței” a fost precedat 
de o serie de activități la clasă. Elevii au 
vizionat scurtmetrajul documentar „Panteonul 
Transilvaniei și Unirea”, realizat de către 
regizorul Marian Oprea. Regizorul filmului a 
făcut o introducere scurtmetrajului aducând 
în discuție personaje istorice precum: Mihai 
Viteazul, Mircea cel Bătrân. 

De asemenea, Centenarul a fost 
sărbătorit și prin prezentarea unei cărți scrise 
de Ioan Ciorca: „Povești și povestiri”, 
adaptate în versuri după Ion Creangă. Copiii 
i-au cunoscut pe toți „actorii” care au făcut 
posibilă apariția cărții și au stat de vorbă cu 
aceștia.  

Din toamna anului 2018, școala noastră 
s-a implicat, alături de liceele de informatică 
din București, Timișoara și Iași în proiectul 
pilot - Cyber Preuniversitar, proiect inițiat de 
Centrul Național Cyberint. Prima inițiativă a 
fost dezvoltarea cursurilor preuniversitare pe 
tematica cyber security. Programa curriculară 
propusă, cuprinde un total de 14 ore de 
securitate cibernetică desfășurate pe parcursul 
unui semestru, cu predarea tematicilor de 
securitate cibernetică de către cadrele didactice 
și cu intervenție din partea Centrului Național 
Cyberint, la solicitarea unităților de învățământ. 

Pentru etapa a doua a proiectului, în 
februarie 2019, la sediul Centrului Național 
Cyberint, a fost organizată o întrunire 
dedicată cadrelor didactice din instituțiile de 
învățământ pre și postuniversitar implicate în 
acest proiect. Agenda întâlnirii a cuprins 
sesiuni de instruire susținute de specialiștii 
Centrului Cyberint, dar au avut loc şi 
dezbateri în ceea ce privește proiectul cyber 
educațional. 

În anul școlar 2019-2020, proiectul 
Cyber Preuniversitar a fost implementat în 
liceu prin predarea unei discipline opționale 
la clasele a XI-a și prin susţinerea unui curs 
de inițiere în siguranța cibernetică de către 
specialişti în domeniu de la diferite firme 
pentru elevii claselor IX-XII. Pe lângă aceste 
cursuri de care au beneficiat elevii, școala 
noastră a fost dotată cu o tablă electronică, 
care să faciliteze predarea cursului. 

Inițiativa Centrului Național Cyberint a 
continuat și în anul școlar 2020-2021, 
adaptată desigur, la condițiile impuse de 
pandemie, în format online. Cursul s-a 
desfășurat bilunar și a cuprins tematici legate 
de igienă și siguranţă cibernetică, 
management de incidente cibernetice, 
pentesting și analiză malware. 
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În toamna anului 2019, profesorii și 
elevii liceului nostru s-au implicat într-o 
acțiune caritabilă cu scopul de a strânge, prin 
donații, cărți pentru biblioteca Școlii 
Profesionale Sâg din județul Sălaj. 
Învățătoarea Simona Șerban și bibliotecara 
Marinela Coldea au inițiat, la nivelul unității 
de învățământ, proiectul „Bibliotecă în dar!” 
prin care au reușit să adune donații de peste 
2.000 de volume de cărți pentru această 
unitate școlară din mediul rural. 

În semn de recunoștință, în luna 
decembrie, când reprezentanții școlii sălăjene 
au venit la școala noastră să preia cărțile, au 
fost însoțiți de un grup de colindători, elevi 
ai Școlii Profesionale din Sâg, pentru a dărui 
simbolic obiceiul colindatului. 

În anul școlar 2019-2020, doamnele 
profesoare Monica Chifor și Anca-Simona 
Ciotlăuș au depus la Agenția Națională 
pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educației și Formării Profesionale un proiect 
în domeniul Educației Școlare, Acțiunea 
Cheie 1. Proiectul, „Pregătiți pentru a trăi și 
a învăța în sec. al XXI-lea”, a fost aprobat 
pentru finanțare, suma solicitată permițând 
instituției să ofere unui număr de 15 cadre 
didactice posibilitatea de a pleca la stagii de 

formare în străinătate. Cursurile alese au 
vizat creșterea calității proiectării didactice 
axate pe formarea competentelor, diversificarea 
metodelor și tehnicilor cuprinse în actul 
didactic, îmbunătățirea relațiilor profesor-
elev și asigurarea unui mediu sigur și 
stimulant pentru învățare durabilă. 

În luna iunie 2020, a cincea generație 
de elevi susținuți de Asociația Gaudeamus2003 
a absolvit clasa a VIII-a la Liceul de 
Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-
Napoca. Profesoara Cerasela Blaj și-a dorit 
să ajute copiii din zonele rurale și a inițiat 
proiectul „Burse pentru elevii din mediul 
rural”, proiect prin intermediul căruia elevii 
inteligenți, care provin din familii modeste 
de la țară, au șansa să-și continue studiile la 
o școală de prestigiu din Cluj-Napoca. 
Selecția acestor elevi este făcută pe baza 
unor teste de lingvistică și de matematică, iar 
cei mai buni dintre ei devin bursieri 
Gaudeamus2003. Bursa include taxa de 
cămin și de masă pe toată durata școlarizării 
și asistență, după orele de curs, la rezolvarea 
temelor, precum și asistență psiho-pedagogică 
care să-i ajute să se adapteze mai ușor la noul 
stil de viață.  
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În luna iulie, 2020, doamna învățătoare 
Nicoleta Maier a demarat proiectul „Școli 
digitalizate pentru viitor”, finanțat prin 
programul Start ONG, lansat de Kaufland 
România și implementat de Asociația Act for 
Tomorrow.  

În cadrul proiectului, s-au achiziționat 
echipamente necesare pentru dezvoltarea și 
procesarea de filme cu secvențe didactice 
scurte, o tablă interactivă, sistem de sonorizare 
și sistem video pentru buna desfășurare a 
orelor online sau hibrid. De asemenea, a fost 
dotată o sală de clasă cu 30 de seturi de bănci 
individuale și cu materiale sanitare necesare 
pentru desfășurarea orelor în condiții optime 
la întoarcerea copiilor la școală.  

Pe lângă dotările materiale, învățătoarea 
Nicoleta Maier alături de colega ei, Andreia 
Erdely-Bartha au realizat activități didactice 
filmate pe care le-au încărcat pe cele două 
canalele de Youtube create în acest scop. 

Un proiect caritabil, în parteneriat cu 
Școala Christiana, a fost menținut activ timp 
de 20 de ani, prin contribuția doamnei 
profesoare Luminița Brîndușan. Scopul acestui 
proiect vizează recuperarea educativă, 
psihologică și socială a elevilor aflați în 
abandon școlar înscriși la Școala Christiana, 

prin activitățile desfășurate de cele două 
instituții. Timp de cinci ani, doamnele 
profesoare Luminița Brîndușan și Claudia 
Codrea au desfășurat activități educative, ca 
profesori voluntari, în cadrul programului de 
recuperare. După această perioadă, relația de 
colaborare a continuat prin acțiuni de 
strângere de fonduri în cadrul școlii noastre 
și prin suport material pentru școala 
parteneră. În semn de mulțumire, an de an, în 
luna decembrie, elevii școlii Christiana vin 
să-i colinde pe profesorii și pe elevii școlii 
noastre. 

La nivelul liceului, funcționează un 
club de robotică, înființat în anul în 2015, cu 
ajutorul mentorului, profesoara Gabriela 
Bălan. Din anul 2019, echipa a trecut sub 
îndrumarea profesorului Claudiu Perșa. 
„PrimeTech” este un club în care elevii sunt 
încurajați să-și exprime ideile, să colaboreze 
și să se organizeze pentru construirea unui 
robot.  

Prin această experiență, au trecut în jur 
de 75 de elevi, care au învățat să lucreze în 
echipă, să inoveze și să se pregătească pentru 
competiții. 
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De-a lungul anilor, echipa a participat 
la concursurile regionale și la competiția 
națională First Tech Challenge, unde a 
câștigat mai multe premii: Premiul al II-lea 
la Someș Tech Challenge în 2016, Premiul I 
la Demo Punk în 2018, Premiul al III-lea la 
Demo-ul oficial în 2019, locul al II-lea la 
Think Award, competiția regională în 2019 
și Premiul I, Collins Aerospace Innovate la 
BRD First Tech Challenge, sezonul 2019-
2020. 

În noiembrie 2018, trei echipe, 
alcătuite din elevi ai claselor a IX-a și a XI-a, 
ai liceului nostru, au participat la „Innovatory”, 
o gală de prezentare a unor proiecte 
inovatoare de dezvoltare a orașului Cluj-
Napoca. Gala a avut loc la Cinema Dacia și a 
fost organizată de grupul PONT, în parteneriat 
cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca și 
Inspectoratul Școlar Județean Cluj. 

O astfel de activitate este utilă pentru 
tinerii care doresc să își manifeste 
creativitatea și spiritul civic, ceea ce s-a 
observat în ambițiile pe care participanții le-
au demonstrat de-a lungul galei. 

Tudor-Marius Orza a fost selecționat, 
în anul 2019, pentru a studia un an școlar în 
Statele Unite ale Americii și se numără 

printre cei 35 de elevi români beneficiari ai 
Programului Internațional FLEX, în baza 
acordului încheiat între Ministerul Educației 
Naționale și Consiliile Americane pentru 
Educație Internațională. 

Încă din clasa a IX-a, Tudor a 
demonstrat înclinații umaniste spre istorie, 
pe lângă cele specifice profilului real al școlii 
noastre, participând la Olimpiada de Fizică și 
la Concursul Național „Istorie și societate în 
dimensiune virtuală”. În cadrul concursului, 
tema abordată a fost problema foarte puțin 
cunoscută a unirii Basarabiei cu statul 
român, din 27 martie 1918 și implicațiile 
internaționale ale acestui fapt istoric. Deși a 
fost cel mai tânăr participant, a obținut o 
meritată Mențiune.  

În clasa a X-a a Tudor s-a remarcat 
prin participările la olimpiadele și concursurile 
școlare de profil, la cursurile de astronomie 
și a revenit la același concurs național, de 
data aceasta pe tema istorică a tratatelor de 
pace ale anului 1919 (Germania, Austria și 
Bulgaria), obținând un glorios loc II. 
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exerciții de imaginație într-un dialog 
constant cu elevii, trezind un real interes din 
partea lor. 

 
 

Această oră de educație nonformală a 
fost specială prin prezența dânsului care a 
reușit atât să tragă un semnal de alarmă 
făcând cunoscut faptul că prea mulți tineri 
sunt parte într-un proces penal, cât și să-i 
determine pe aceștia să treacă acțiunile lor 
viitoare printr-un „filtru legislativ”. 

Programul de orientare în carieră 
„Antrenamente pentru viitor”, derulat în 
parteneriat cu Romanian Business Leaders a 
oferit elevilor din liceul nostru oportunitatea 
de a urma un program complex de orientare 
în carieră, pe durata întregului an școlar, 
2019-2020. Aceștia au fost ghidați pe tot 
parcursul programului de consilieri 
vocaționali specializați care conlucrează cu 
consilierul de program desemnat la nivelul 
unității școlare. 

În decembrie 2019, în cadrul 
Forumului Educație de la Cluj-Napoca și a 
parteneriatului existent între Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca cu Ningbo China, 
doamna director Amalia-Ramona Gurzău a 
semnat un parteneriat educațional cu Ningbo 
Lihuili School China, în scopul inițierii unor 
schimburi de experiență și colaborări de 
profil. 

 

De-a lungul anilor, echipa a participat 
la concursurile regionale și la competiția 
națională First Tech Challenge, unde a 
câștigat mai multe premii: Premiul al II-lea 
la Someș Tech Challenge în 2016, Premiul I 
la Demo Punk în 2018, Premiul al III-lea la 
Demo-ul oficial în 2019, locul al II-lea la 
Think Award, competiția regională în 2019 
și Premiul I, Collins Aerospace Innovate la 
BRD First Tech Challenge, sezonul 2019-
2020. 

În noiembrie 2018, trei echipe, 
alcătuite din elevi ai claselor a IX-a și a XI-a, 
ai liceului nostru, au participat la „Innovatory”, 
o gală de prezentare a unor proiecte 
inovatoare de dezvoltare a orașului Cluj-
Napoca. Gala a avut loc la Cinema Dacia și a 
fost organizată de grupul PONT, în parteneriat 
cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca și 
Inspectoratul Școlar Județean Cluj. 

O astfel de activitate este utilă pentru 
tinerii care doresc să își manifeste 
creativitatea și spiritul civic, ceea ce s-a 
observat în ambițiile pe care participanții le-
au demonstrat de-a lungul galei. 

Tudor-Marius Orza a fost selecționat, 
în anul 2019, pentru a studia un an școlar în 
Statele Unite ale Americii și se numără 

printre cei 35 de elevi români beneficiari ai 
Programului Internațional FLEX, în baza 
acordului încheiat între Ministerul Educației 
Naționale și Consiliile Americane pentru 
Educație Internațională. 

Încă din clasa a IX-a, Tudor a 
demonstrat înclinații umaniste spre istorie, 
pe lângă cele specifice profilului real al școlii 
noastre, participând la Olimpiada de Fizică și 
la Concursul Național „Istorie și societate în 
dimensiune virtuală”. În cadrul concursului, 
tema abordată a fost problema foarte puțin 
cunoscută a unirii Basarabiei cu statul 
român, din 27 martie 1918 și implicațiile 
internaționale ale acestui fapt istoric. Deși a 
fost cel mai tânăr participant, a obținut o 
meritată Mențiune.  

În clasa a X-a a Tudor s-a remarcat 
prin participările la olimpiadele și concursurile 
școlare de profil, la cursurile de astronomie 
și a revenit la același concurs național, de 
data aceasta pe tema istorică a tratatelor de 
pace ale anului 1919 (Germania, Austria și 
Bulgaria), obținând un glorios loc II. 

 
 
 89



2.10. BILANȚ LA SEMICENTENAR 
 

econectați la anii de debut ai liceului 
și la denumirea pe care o avea 
școala în acele vremuri, LICEUL 

PENTRU PRELUCRAREA AUTOMATĂ 
A DATELOR, trăim azi din plin era în care 
totul se centrează înspre prelucrarea datelor. 
Evoluția computerelor se îndreaptă spre 
domenii ca: Data mining, Inteligența Artificială, 
Robotică și, mai recent, Machine Learning. 

Alipirea Școlii Gimnaziale „Radu 
Stanca”, Cluj-Napoca, a fost un punct de 
turnură în istoria Liceului de Informatică. 
Din acest moment, populația școlară, precum 
și numărul de cadre didactice, au crescut 
masiv și, dat fiind faptul că școala noastră 
deservește la nivel de învățământ primar și 
gimnazial cartierele Zorilor, parțial Andrei 
Mureșanu, dar și Bună Ziua – care în ultimii 
ani a cunoscut o dezvoltare accentuată –, 
trendul este de continuă creștere. În 
învățământul liceal, se păstrează 12 clase, 
câte trei în fiecare an de studiu, diferențele 
înregistrându-se în ceea ce privește clasele 
primare și gimnaziale. 

 

Instituția de învățământ a atins în anul 
semicentenarului cifra cea mai mare de 
școlarizare, 1762 de elevi, distribuiți în 63 
clase, cu 12 clase de învățământ liceal, 19 
clase de învățământ gimnazial și 32 de clase 
de învățământ primar. Statul de funcții 
cuprinde 105 cadre didactice, 10 posturi 
didactice auxiliare și 14 posturi nedidactice.  

Augmentarea vertiginoasă a efectivului 
școlii a avut drept consecință și implicarea 
mai multor elevi în mai multe competiții, 
concursuri și olimpiade. La nivelul instituției 
s-au organizat toate elemente-cheie în 
conștientizarea elevilor de impactul pe care-l 
pot avea în comunitate, dar și în afara 
acesteia. Îndrumați atent încă din aceste 
stadii, ei au reușit să strălucească la 
competițiile naționale și internaționale la 
care au participat. Astfel, școala nu e doar un 
reper pentru anii pe care i-a acumulat în sfera 
educației, ci e un reper pentru spiritul 
competițional pe care-l emană în rândul 
adolescenților, provocându-i să cucerească 
teritorii nebătătorite. 

 

R 
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R 
Încă din primii ani de la înființare, 

implicarea profesorilor în activitatea de 
cercetare științifică s-a remarcat în varii 
domenii, însă a fost realmente prolifică în 
privința manualelor de informatică. Astfel, 
retrospectiva prilejuiește înșiruirea a peste o 
sută de cărți și manuale publicate, ecouri 
palpabile ale pasiunii, determinării și 
profesionalismului celor care s-au perindat 
vreme de 50 de ani pe holurile liceului. 
Asemenea grației, fineții și preciziei unui 
penel, ei au lăsat tușe inconfundabile nu doar 
în oamenii pe care i-au format de-a lungul 
timpului, ci și în domeniile în care au activat. 

Parteneriatul educațional se regăsește 
ca prioritate a strategiilor orientate către 
dezvoltarea mediului educațional intern și 
extern. Direcțiile de dezvoltare a relațiilor 
parteneriale au vizat creşterea gradului de 
implicare a tuturor factorilor educaţionali în 
viața școlii, întărirea relaţiilor dintre parteneri, 
extinderea participării în rezolvarea problemelor 
din instituția de învățământ, transferul de 
tehnologie, integrarea elevilor în activitatea 
şcolară şi în plan general în viaţa socială, 
precum și pentru construirea unui mediu 
educațional sigur. 

În anii care au trecut de la Revoluţie, 
şcoala noastră s-a înnoit ca aspect şi ca 
dotare cu tehnologie de ultimă generaţie. 
Acest proces de modernizare se continuă şi 
astăzi, indiferent dacă ne raportăm la 
investițiile în infrastructura școlară sau la 
accesarea unor programe de mobilități 
educaționale și de parteneriat internațional, 
perspective care s-au construit într-o sinergie 
a contribuțiilor valoroase din partea cadrelor 
didactice, a elevilor și a părinților. 

Anul 2021, cu semnificația celor 50 de 
ani de învățământ preuniversitar în domeniul 
informaticii, a accentuat importanța acestui 
domeniu în învățământul românesc și a scos 
în evidență importanța întemeietorilor 
acestor licee specializate în cadrul educației 
globale. 

Liceul de Informatică, în virtutea unei 
reputații formate cu eforturi de-a lungul 
timpului prin strânsa colaborare dintre 
cadrele didactice dedicate și elevii talentați și 
determinați, adună și-n prezent unii dintre cei 
mai valoroși tineri nu doar de la nivelul 
județului, ci din întreaga țară. 
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Mulțumim partenerilor noștri, autorități naționale și locale, organizațiilor 

neguvernamentale și Asociaţiei Părinţilor „IT Tiberiu Popoviciu” pentru buna colaborare 
de până acum. Suntem, de asemenea, cu privirea îndreptată spre lungul drum ce se 
deschide în fața noastră. 
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3. COMUNITATEA LICEULUI ÎN 50 DE ANI 



 

3.1. CRONOLOGIE 

 

1. LICEUL PENTRU PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR (LPAD) 

1971-1973 

2. LICEUL PENTRU INFORMATICĂ CLUJ-NAPOCA (LI) 

1973-1978 

3. LICEUL DE MATEMATICĂ FIZICĂ NR. 2 (LMF2) 

1978-1991 

4. LICEUL DE INFORMATICĂ DIN CLUJ-NAPOCA (LI) 

1991-1993 

5. LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA 

(LITP) 1993-2021 

Cronologia în limbajul Fortran 



 

3.1. CRONOLOGIE 

 

1. LICEUL PENTRU PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR (LPAD) 

1971-1973 

2. LICEUL PENTRU INFORMATICĂ CLUJ-NAPOCA (LI) 

1973-1978 

3. LICEUL DE MATEMATICĂ FIZICĂ NR. 2 (LMF2) 

1978-1991 

4. LICEUL DE INFORMATICĂ DIN CLUJ-NAPOCA (LI) 

1991-1993 

5. LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU”, CLUJ-NAPOCA 

(LITP) 1993-2021 

Cronologia în limbajul Fortran 

95



 

 
Cronologia în limbajul Pascal 

 

 
Cronologia în limbajul C 
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Cronologia în limbajul C 

 

 
Cronologia în limbajul C++ 

 

 
Cronologia în limbajul C# 
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Cronologia în limbajul Java 

 

 
Cronologia în limbajul Python 
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Cronologia în limbajul Java

Cronologia în limbajul Python

3.2. DIRECTORI 

DIRECTOR 1971-1972 
DIRECTOR 1972-1990 
DIRECTOR EDUCATIV 1987-1990 
DIRECTOR 1990-1996 
DIRECTOR ADJUNCT 1990-1996 
DIRECTOR ADJUNCT 1996-2003 
DIRECTOR  1996-2007 
DIRECTOR ADJUNCT 2003-2007 
DIRECTOR ADJUNCT 2007-2013 
DIRECTOR 2007-2016 
DIRECTOR ADJUNCT 2013-2021 
DIRECTOR ADJUNCT 2014-2015 
DIRECTOR 2016-2019 
DIRECTOR ADJUNCT 2017-2021 
DIRECTOR 2019-2020 

GROZE SEVER-AUREL 
CLAMBA AUREL 
LUPU DOINA 
HUDREA MIHAIL 
KENTSCH ROLAND-HANS 
SECHELEA LIVIA 
KENTSCH ROLAND-HANS 
LĂDARIU ANA-DANIELA 
COCHECI ANCA-EMILIA 
HAIDU SIMONA 
PERDE ANCUȚA-GEORGETA 
MACRA LIA-MARINELA 
VĂLEAN ANA-FELICIA 
RUSA FLOAREA-ALEXANDRINA 
GURZĂU AMALIA-RAMONA 
MACRA LIA-MARINELA DIRECTOR 2020-2021 
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3.3. CADRE DIDACTICE 

3.3.1. INFORMATICĂ, ELECTROTEHNICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE 

ALBERT LUCIA 1992-1993 
APĂTEAN ADRIANA 1998-2000 
BĂBOI IOAN 1973-1975 
BĂCILĂ HORIA-IOAN 1993-1996 
BĂLAN ADINA 1992-2019 
BĂLAN GABRIELA-SANDA 1993-2021 
BOBIȘ GAVRILĂ 1974-1990 
BODRAGI ROMEO 1991-1995 
BOT VALENTIN 1980-1983 
BRETEA CĂLIN-LUCIAN 1995-1996 
BRIȘAN CRISTIAN 1989-1990 
BUCUR CARMEN 1987-1995 
BUDIȘAN MIRELA-LIVIA 1990-1992 
CACIO AUREL 1980-1996 
CĂLBEAZA SIMION 1982-1984 
CĂRĂUȘAN ANCA 1999-2001 
CENARIU ALEXANDRU 1976-1982 
CHEOREAN VASILE 1983-1984 
CHERTEȘ CĂLIN 1999-2000 
CIACA IULIANA-MONICA 1990-1995 
CIOARĂ DANIELA 1994-1997 
CIPCIGAN ANA-MARIA 1995-1996 
CODREA RADU 1980-1981 
COMAN ELENA 2011-2013 
COMAN GHEORGHE 1971-1972 
COMAN MARIANA 2002-2021 
CONSTANTIN MARIUS 1993-1996 

CONSTANTIN VASILE 1974-1975 
COSTEA IOAN 1985-1992 
COSTEA VIOREL 1971-1973 
CRIȘAN-SZABO ANA 1990-1991 
CROITORU CORINA 1989-1991 
CUCU IOANA-MARIA 1994-2001 
DEMETER ZOLTAN 1972-1983 
DEUTSCH TAMAȘ 1972-1973 
DIACONU ELENA 2000-2001 
DOCZI ȘTEFAN 1981-1982 
DON DANIEL 1995-1996 
DUMITRESCU ADINA 1995-1996 
ERDEI MARGARETA  1972-1973 
FANEA ANDREEA 2003-2004 
FENEȘAN MIRELA 2003-2004 
FLORIAN GHEORGHE 1994-1995 
FRENȚIU HAMILTON 1971-1972 
FRENȚIU MELANIA 1994-1997 
GAVRILIU IOANA 1972-1977 
GĂZDARU VIVIANA 1992-1993 
GIURGEA MIHAELA-IRINA 1994-2021 
GLIGOR GABRIELA 2001-2004 
GLODEANU GAVRIL 1971-1972 
GORON SABIN 1973-1982 
GRUIȚA DIANA 1994-2001 
GRUIȚĂ DAN 1976-1983 
GUȚIU CRISTINA 1998-2001 

 

HAIDU SIMONA 2007-2016 
HEB RITA-KRISZTINA 1998-1999 
HOMORODEAN IOAN 1976-1980 
HOPÎRTEAN VASILE 1983-1984 
HOSU ADRIAN 1986-1995 
HOSU RAMONA-DOINA 2005-2007 
HUDREA MIHAIL 1973-1990 
HURDUCACIU 
ALEXANDRINA 2000-2001 
IGNAT DIANA 1996-2001 
IONAȘCU DELIA-SIMONA 1994-2001 
IONESCU CLARA 1973-2000 
IONESCU EUGEN 1976-2017 
IONESCU STÎNGĂ DANA 1993-1995 
IURIAN SIMONA 1991-1992 
IVAN MIRCEA-DUMITRU 1974-1980 
IVAȘCU DANA-MIRELA 2000-2002 
JADAL ANDREI 1973-1976 
JEICAN CONSTANTIN 1979-1984 
KENTSCH ADRIANA 2001-2008 
KENTSCH ROLAND-HANS 1974-2008 
KISS REKA-HAJNAL 1994-1998 
KOSZORUS TIBERIU 1999-2001 
KOVACS ALEXANDRU 1971-1975 
LANDA FREDERICH 1974-1975 
LANDA IULIANA 1973-1979 
LAZAR LAURA 2014-2021 
LAZE NISTOR 1986-1990 
LICKER LADISLAU 1976-1982 
LISTEȘ VASILE 1971-1975 

LUPȘA CRISTINA 2003-2004 
LUPȘE MARTA 1973-1974 
LUPU DOINA 1973-1983 
LUPU MIHAI 1983-1984 
MACARIE ROMEO 1981-1983 
MAJDIC ZOLTAN 1973-1976 
MANIU IULIANA-MINERVA 1979-2005 
MARINA NICOLAE 1981-1983 
MAXIM CLAUDIA 1971-1972 
MAXIMENCU ANA-MARIA 1981-2003 
MĂTIEȘAN VALERIA 1974-1975 
MODOI GEORGE 1997-1998 
MOISESCU SMARANDA 1990-1991 
MOLDOVAN ANAMARIA 1975-1981 
MOLDOVAN GRIGORE 1971-1972 
MOLDOVAN IOAN 1979-1983 
MOLDOVAN KAROL 1976-1981 
MOLDVAI-VENȚEL ALINA-
TEODORA 1998-2001 
MUNCACI CRUCIȚA 2003-2004 
MUNTEANU EMIL 1971-1975 
MUREȘAN MIHAI 1976-1979 
MUREȘAN TRAIAN 1983-1984 
MUSTAȚĂ CONSTANTIN 1976-1979 
NAGY AGNETA 1973-1988 
NAGY ALEXANDRU 1981-1982 
NAVROSCHI ANDREEA 2000-2001 
NEGRESCU LIVIU 1971-1972 
NITZKI ȘTEFAN 1971-1972 
OPREAN VICTORIA 1975-1979 
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3.3. CADRE DIDACTICE 

3.3.1. INFORMATICĂ, ELECTROTEHNICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE 

ALBERT LUCIA 1992-1993 
APĂTEAN ADRIANA 1998-2000 
BĂBOI IOAN 1973-1975 
BĂCILĂ HORIA-IOAN 1993-1996 
BĂLAN ADINA 1992-2019 
BĂLAN GABRIELA-SANDA 1993-2021 
BOBIȘ GAVRILĂ 1974-1990 
BODRAGI ROMEO 1991-1995 
BOT VALENTIN 1980-1983 
BRETEA CĂLIN-LUCIAN 1995-1996 
BRIȘAN CRISTIAN 1989-1990 
BUCUR CARMEN 1987-1995 
BUDIȘAN MIRELA-LIVIA 1990-1992 
CACIO AUREL 1980-1996 
CĂLBEAZA SIMION 1982-1984 
CĂRĂUȘAN ANCA 1999-2001 
CENARIU ALEXANDRU 1976-1982 
CHEOREAN VASILE 1983-1984 
CHERTEȘ CĂLIN 1999-2000 
CIACA IULIANA-MONICA 1990-1995 
CIOARĂ DANIELA 1994-1997 
CIPCIGAN ANA-MARIA 1995-1996 
CODREA RADU 1980-1981 
COMAN ELENA 2011-2013 
COMAN GHEORGHE 1971-1972 
COMAN MARIANA 2002-2021 
CONSTANTIN MARIUS 1993-1996 

CONSTANTIN VASILE 1974-1975 
COSTEA IOAN 1985-1992 
COSTEA VIOREL 1971-1973 
CRIȘAN-SZABO ANA 1990-1991 
CROITORU CORINA 1989-1991 
CUCU IOANA-MARIA 1994-2001 
DEMETER ZOLTAN 1972-1983 
DEUTSCH TAMAȘ 1972-1973 
DIACONU ELENA 2000-2001 
DOCZI ȘTEFAN 1981-1982 
DON DANIEL 1995-1996 
DUMITRESCU ADINA 1995-1996 
ERDEI MARGARETA  1972-1973 
FANEA ANDREEA 2003-2004 
FENEȘAN MIRELA 2003-2004 
FLORIAN GHEORGHE 1994-1995 
FRENȚIU HAMILTON 1971-1972 
FRENȚIU MELANIA 1994-1997 
GAVRILIU IOANA 1972-1977 
GĂZDARU VIVIANA 1992-1993 
GIURGEA MIHAELA-IRINA 1994-2021 
GLIGOR GABRIELA 2001-2004 
GLODEANU GAVRIL 1971-1972 
GORON SABIN 1973-1982 
GRUIȚA DIANA 1994-2001 
GRUIȚĂ DAN 1976-1983 
GUȚIU CRISTINA 1998-2001 

 

HAIDU SIMONA 2007-2016 
HEB RITA-KRISZTINA 1998-1999 
HOMORODEAN IOAN 1976-1980 
HOPÎRTEAN VASILE 1983-1984 
HOSU ADRIAN 1986-1995 
HOSU RAMONA-DOINA 2005-2007 
HUDREA MIHAIL 1973-1990 
HURDUCACIU 
ALEXANDRINA 2000-2001 
IGNAT DIANA 1996-2001 
IONAȘCU DELIA-SIMONA 1994-2001 
IONESCU CLARA 1973-2000 
IONESCU EUGEN 1976-2017 
IONESCU STÎNGĂ DANA 1993-1995 
IURIAN SIMONA 1991-1992 
IVAN MIRCEA-DUMITRU 1974-1980 
IVAȘCU DANA-MIRELA 2000-2002 
JADAL ANDREI 1973-1976 
JEICAN CONSTANTIN 1979-1984 
KENTSCH ADRIANA 2001-2008 
KENTSCH ROLAND-HANS 1974-2008 
KISS REKA-HAJNAL 1994-1998 
KOSZORUS TIBERIU 1999-2001 
KOVACS ALEXANDRU 1971-1975 
LANDA FREDERICH 1974-1975 
LANDA IULIANA 1973-1979 
LAZAR LAURA 2014-2021 
LAZE NISTOR 1986-1990 
LICKER LADISLAU 1976-1982 
LISTEȘ VASILE 1971-1975 

LUPȘA CRISTINA 2003-2004 
LUPȘE MARTA 1973-1974 
LUPU DOINA 1973-1983 
LUPU MIHAI 1983-1984 
MACARIE ROMEO 1981-1983 
MAJDIC ZOLTAN 1973-1976 
MANIU IULIANA-MINERVA 1979-2005 
MARINA NICOLAE 1981-1983 
MAXIM CLAUDIA 1971-1972 
MAXIMENCU ANA-MARIA 1981-2003 
MĂTIEȘAN VALERIA 1974-1975 
MODOI GEORGE 1997-1998 
MOISESCU SMARANDA 1990-1991 
MOLDOVAN ANAMARIA 1975-1981 
MOLDOVAN GRIGORE 1971-1972 
MOLDOVAN IOAN 1979-1983 
MOLDOVAN KAROL 1976-1981 
MOLDVAI-VENȚEL ALINA-
TEODORA 1998-2001 
MUNCACI CRUCIȚA 2003-2004 
MUNTEANU EMIL 1971-1975 
MUREȘAN MIHAI 1976-1979 
MUREȘAN TRAIAN 1983-1984 
MUSTAȚĂ CONSTANTIN 1976-1979 
NAGY AGNETA 1973-1988 
NAGY ALEXANDRU 1981-1982 
NAVROSCHI ANDREEA 2000-2001 
NEGRESCU LIVIU 1971-1972 
NITZKI ȘTEFAN 1971-1972 
OPREAN VICTORIA 1975-1979 
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PASCU EUGEN 1976-1979 
PAȘCA CRISTINA-GABRIELA 1998-1999 
PĂICUȚIU HOREA 1972-1984 
PĂNUȚ DORIN 1982-1983 
PERDE ANCUȚA GEORGETA 2013-2021 
PERŞA DANA 2018-2021 
PERŞA EUGEN CLAUDIU 2018-2021 
PETRILĂ SONIA-PETRONELA 1980-2019 
PETRUȚ FLORIN 2001-2002 
PLOHOD VIRGINIA 1995-1998 
POP (BUCUR) CARMEN 1986-1987 
POP ALEXANDRINA 2003-2004 
POP ALIN 2000-2001 
POP GHEORGHE 1976-1979 
POP LAURENȚIU 1972-1984 
POP MARIA-MONICA 2015-2017 
POPA SEVER 1985-1990 
POPOVICI FLAVIA-MIHAELA 2000-2001 
POPOVICI MIHAI 1973-1975 
POTÎRNICHE SANDU 1983-1990 
PRODAN AUGUSTIN 1971-1973 
RACOLŢA ANDREEA-IOANA 2018-2021 
RANCEA DOINA 1976-2006 
RĂDĂCINĂ ADRIANA 2003-2004 
RĂDULESCU MARCEL 1971-1972 
RĂDUȚ ANCA 1996-1997 
ROTARU ADRIANA 1976-1980 
ROTH GHEORGHE 1981-1983 
RUS TEODOR 1971-1973 
RUS VASILE 1995-1996 

SĂRĂCUȚ PETRU 1971-1972 
SCRIDON MONICA 1973-1980 
SEUCHEA CORNEL 1972-1975 
SOCACIU IOAN-TIBERIU 1990-1996 
SZEKELY ILDIKO 1993-1995 
ȘIPOȘ CĂTĂLINA 1990-1991 
TACACS IULIU 1982-1983 
TARȚA ADRIANA-MIHAELA 2000-2001 

2018-2019 
1971-1972 
1989-1996 
1976-1978 
1972-1973 
1980-1986 
1990-1992 
1990-1991 
1973-1979 
1972-1974 
1997-1998 

1973-1983 
1977-1978 
1991-1992 
1973-1975 
2000-2011 
1971-1975 

TARŢA-BUHAN ELENA 
TARȚEA CORNEL 
TOADER NICOLETA 
TOADERE MARIANA 
TOTH SOFIA 
TREBEA DORIN 
TRIF RODICA 
TRIF TIBERIU 
ȚĂRANU CORNEL 
UNGUREANU TIBERIU 
VAC SEBASTIAN
VAIDA DANA  
VASILE CONSTANTIN 
VASILESCU MIOARA 
VĂSARU DANIELA 
VENCZEL GEZA 
VEZENATN DIANA 
VUȘCAN TEODOR 
WEISER CAROL 1972-1973 
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PASCU EUGEN  1976-1979 
PAȘCA CRISTINA-GABRIELA 1998-1999 
PĂICUȚIU HOREA 1972-1984 
PĂNUȚ DORIN 1982-1983 
PERDE ANCUȚA GEORGETA 2013-2021 
PERŞA DANA 2018-2021 
PERŞA EUGEN CLAUDIU 2018-2021 
PETRILĂ SONIA-PETRONELA 1980-2019 
PETRUȚ FLORIN 2001-2002 
PLOHOD VIRGINIA 1995-1998 
POP (BUCUR) CARMEN 1986-1987 
POP ALEXANDRINA 2003-2004 
POP ALIN 2000-2001 
POP GHEORGHE 1976-1979 
POP LAURENȚIU 1972-1984 
POP MARIA-MONICA 2015-2017 
POPA SEVER 1985-1990 
POPOVICI FLAVIA-MIHAELA 2000-2001 
POPOVICI MIHAI 1973-1975 
POTÎRNICHE SANDU 1983-1990 
PRODAN AUGUSTIN 1971-1973 
RACOLŢA ANDREEA-IOANA 2018-2021 
RANCEA DOINA 1976-2006 
RĂDĂCINĂ ADRIANA 2003-2004 
RĂDULESCU MARCEL 1971-1972 
RĂDUȚ ANCA 1996-1997 
ROTARU ADRIANA 1976-1980 
ROTH GHEORGHE 1981-1983 
RUS TEODOR 1971-1973 
RUS VASILE 1995-1996 

SĂRĂCUȚ PETRU 1971-1972 
SCRIDON MONICA 1973-1980 
SEUCHEA CORNEL 1972-1975 
SOCACIU IOAN-TIBERIU 1990-1996 
SZEKELY ILDIKO 1993-1995 
ȘIPOȘ CĂTĂLINA 1990-1991 
TACACS IULIU 1982-1983 
TARȚA ADRIANA-MIHAELA 2000-2001 
TARŢA-BUHAN ELENA 2018-2019 
TARȚEA CORNEL 1971-1972 
TOADER NICOLETA 1989-1996 
TOADERE MARIANA 1976-1978 
TOTH SOFIA 1972-1973 
TREBEA DORIN 1980-1986 
TRIF RODICA 1990-1992 
TRIF TIBERIU 1990-1991 
ȚĂRANU CORNEL 1973-1979 
UNGUREANU TIBERIU 1972-1974 
VAC SEBASTIAN 1997-1998 
VASILE CONSTANTIN 1973-1983 
VASILESCU MIOARA 1977-1978 
VĂSARU DANIELA 1991-1992 
VENCZEL GEZA 1973-1975 
VEZENATN DIANA 2000-2011 
VUȘCAN TEODOR 1971-1975 
WEISER CAROL 1972-1973 

 

 

3.3.2. MATEMATICĂ 
 

ANDREA VASILE-ADRIAN 1998-1999 
APĂTEAN ADRIANA 2000-2001 
BALICA IOAN-ROMICA 2011-2013 
BÎRSAN FIMIA 1971-1995 
BRÎNDUȘAN LUMINIȚA-
ANA 1992-2021 
BUZURA ANCA-LIANA 2020-2021 
CODREA VIORICA-
CLAUDIA 1999-2010 
CREŢU IRINA-MIRELA 2016-2018 
DAN FLOAREA 2010-2011 
DANCA MARIUS 2006-2007 
FURDEK ATTILA 1980-1989 
HRISTEA MARIETA-
FELICIA 2013-2021 
HUDREA MIHAIL 1994-2006 
LELIJAK AMBROZIE 1972-2001 
MAGDAȘ IOANA 1993-1995 
MĂRICEAN (BILA) DANIELA 2017-2021 
MATEI LUMINIȚA 1990-1991 
MIHOC IOAN-DAN 2016-2021 
MOISESCU SMARANDA-
MARIA 1990-1992 
NEAG VIOREL 2001-2002 

NEGREA LUCIA 1972-1980 
POP AURORA 1975-1976 
POP MARIA 2014-2021 
POPA LUCIAN 1989-1996 
PRECUP RADU 1983-1987 
ROMAN MIHAI 2011-2012 
SABOU RODICA 2002-2003 
SABOU RODICA-CRISTINA 2003-2004 
SERGHIE EUGEN 1973-1977 
ȘTEFĂNESCU FLAVIA-
MARILENA 1997-1999 
STOIAN ANDREEA-SORINA 2006-2009 
SZABO ALINA CAMELIA 2018-2021 
SZANTO ERZSEBET-UNIGE 1994-1999 
ȚIBRE EMILIA 1974-1975 
TRIF RODICA-DANIELA 1990-2021 
TRUȚ ROMEO 2005-2006 
VANCIU VASILE 1994-2006 
VETELEANU MIHAELA-
ANDREEA 2005-2006 
ZERIU FLAVIA-MARILENA 1997-2021 
ZGLOBIU NICOLAE 1991-1992 
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3.3.3. FIZICĂ 
 

BIRIȘ GABRIELA-LIDIA 2020-2021 
BRĂTFĂLEAN RADU 1992-1993 
CHIFOR IOSIF-DORU 1997-2001 
CHINDE-POP CAMELIA 2019-2020 
CURTA GABRIELA-
ANIȘOARA 2012-2019 
DAN FLORINA-CARMEN 2000-2001 
LUPU DOINA 1971-1997 
MAIER OANA-FLORINA 2017-2018 
MASTAN ELENA 1973-2009 
MUREȘAN VASILE 1992-1995 
NAGY PATRICIA-EVA-MARIA 1975-2000 
NICULA IOAN 1990-2009 

PITIC MONICA-
LĂCRIMIOARA 2014-2018 
POP AURORA 1972-1975 
POP IULIUS-CĂLIN 2011-2012 
POP SANDA 1974-1975 
POPESCU EUGENIA 1983-1984 
SURDUCAN ANETA 2014-2020 
TARBA VERONICA 2008-2009 
TIMAR VIOREL-ION 2009-2021 
TOMA  CORINA-LAVINIA 2001-2021 
VĂLEAN ANA-FELICIA 1998-2021 
VÂSCU NADIA-TAMARA 2016-2017 
VLAIC PETRU-CONSTANTIN 1994-2001 

 
3.3.4. CHIMIE 

 
BALAJ LAVINIA-GEANINA 2017-2018 
BOGDAN ANDRA-GABRIELA 2009-2021 
CORPODEAN CRISTINA-
IULIANA 2006-2008 
FĂRCAŞ CAMELIA-
GABRIELA 2016-2021 
FILIP FLORINA-MARIANA 2014-2015 
GROSU IOAN 1980-1990 
JULEAN FLOARE-LIVIA 1990-2016 
MANU MARIA 1992-2006 

MĂRGINEAN DANIELA 2007-2013 
MOROIU DOINA-DIANA 2018-2021 
POPU RODICA 1971-1972 
SECHELEA LIVIA 1990-2005 
STANISAV MARTA 1972-1990 
TECOANȚĂ ANA 1974-1975 
TODA FELICIA 1973-1976 
ZAMFIR OTILIA 2007-2008 

 
 

 

3.3.5. BIOLOGIE 
 

BLAGA ADRIAN-
LICINIU-MARIUS 2015-2016 
BRĂILEANU SORIN-
IONEL 2014-2015 
COUȚI MARIA 1979-2000 
DEAK-FOGARASI ZITA 1990-2021 
DEAŞ CARMEN-
DANIELA 2018-2021 
FRĂTEANU ALINA 2016-2017 
MICLE FELICIA 1972-1974 
  

MOLDOVAN ANDREEA-
DANIELA 

2017-2021 

MORAR MARIA 2000-2021 
PETERFI CĂLIN-EMIL 2017-2018 
PLEȘ IOANA 2001-2002 
POP VIORICA 1974-1975 
PUI ANCA-CRISTINA 2018-2019 
TOTH VIORICA 1976-1979 
ZENG DOMNICA-ANA 2019-2021 

 
3.3.6. EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 

 
DIACONU ELENA 2001-2002 
DRĂGAN RODICA 2002-2004 
ȘORTAN MARIANA 2002-2021 

 
3.3.7. LIMBA ROMÂNĂ 

 
AVRAM ANA 2000-2004 
BILEGAN IONELA 2010-2011 
BOLDIȘ VIORICA 2009-2015 
BOTEZAN 
ALEXANDRA-MARIA 2016-2021 
BRAIC LUCIAN-
GABRIEL 2016-2019 

BUZGĂU AUREL 2008-2009 
CAIA LOREDANA-
ANCA 2016-2017 
CHEȚA DANA-
RODICA 2013-2016 
CINEZAN TEODOR-
VLADIMIR 1990-1993 
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3.3.3. FIZICĂ 
 

BIRIȘ GABRIELA-LIDIA 2020-2021 
BRĂTFĂLEAN RADU 1992-1993 
CHIFOR IOSIF-DORU 1997-2001 
CHINDE-POP CAMELIA 2019-2020 
CURTA GABRIELA-
ANIȘOARA 2012-2019 
DAN FLORINA-CARMEN 2000-2001 
LUPU DOINA 1971-1997 
MAIER OANA-FLORINA 2017-2018 
MASTAN ELENA 1973-2009 
MUREȘAN VASILE 1992-1995 
NAGY PATRICIA-EVA-MARIA 1975-2000 
NICULA IOAN 1990-2009 

PITIC MONICA-
LĂCRIMIOARA 2014-2018 
POP AURORA 1972-1975 
POP IULIUS-CĂLIN 2011-2012 
POP SANDA 1974-1975 
POPESCU EUGENIA 1983-1984 
SURDUCAN ANETA 2014-2020 
TARBA VERONICA 2008-2009 
TIMAR VIOREL-ION 2009-2021 
TOMA  CORINA-LAVINIA 2001-2021 
VĂLEAN ANA-FELICIA 1998-2021 
VÂSCU NADIA-TAMARA 2016-2017 
VLAIC PETRU-CONSTANTIN 1994-2001 

 
3.3.4. CHIMIE 

 
BALAJ LAVINIA-GEANINA 2017-2018 
BOGDAN ANDRA-GABRIELA 2009-2021 
CORPODEAN CRISTINA-
IULIANA 2006-2008 
FĂRCAŞ CAMELIA-
GABRIELA 2016-2021 
FILIP FLORINA-MARIANA 2014-2015 
GROSU IOAN 1980-1990 
JULEAN FLOARE-LIVIA 1990-2016 
MANU MARIA 1992-2006 

MĂRGINEAN DANIELA 2007-2013 
MOROIU DOINA-DIANA 2018-2021 
POPU RODICA 1971-1972 
SECHELEA LIVIA 1990-2005 
STANISAV MARTA 1972-1990 
TECOANȚĂ ANA 1974-1975 
TODA FELICIA 1973-1976 
ZAMFIR OTILIA 2007-2008 

 
 

 

3.3.5. BIOLOGIE 
 

BLAGA ADRIAN-
LICINIU-MARIUS 2015-2016 
BRĂILEANU SORIN-
IONEL 2014-2015 
COUȚI MARIA 1979-2000 
DEAK-FOGARASI ZITA 1990-2021 
DEAŞ CARMEN-
DANIELA 2018-2021 
FRĂTEANU ALINA 2016-2017 
MICLE FELICIA 1972-1974 
  

MOLDOVAN ANDREEA-
DANIELA 

2017-2021 

MORAR MARIA 2000-2021 
PETERFI CĂLIN-EMIL 2017-2018 
PLEȘ IOANA 2001-2002 
POP VIORICA 1974-1975 
PUI ANCA-CRISTINA 2018-2019 
TOTH VIORICA 1976-1979 
ZENG DOMNICA-ANA 2019-2021 

 
3.3.6. EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 

 
DIACONU ELENA 2001-2002 
DRĂGAN RODICA 2002-2004 
ȘORTAN MARIANA 2002-2021 

 
3.3.7. LIMBA ROMÂNĂ 

 
AVRAM ANA 2000-2004 
BILEGAN IONELA 2010-2011 
BOLDIȘ VIORICA 2009-2015 
BOTEZAN 
ALEXANDRA-MARIA 2016-2021 
BRAIC LUCIAN-
GABRIEL 2016-2019 

BUZGĂU AUREL 2008-2009 
CAIA LOREDANA-
ANCA 2016-2017 
CHEȚA DANA-
RODICA 2013-2016 
CINEZAN TEODOR-
VLADIMIR 1990-1993 
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COPIL CODRUȚA 1997-1998 
DETEȘAN 
GEORGETA-LAURA 1998-1999 
DUMITRESCU 
EMILIA-DANIELA 1997-2002 
FEȘTILĂ EMILIA 1972-1999 
FLORUȚĂU LAURA-
MARIA 2000-2009 
GĂDALEAN LAURA-
ALINA 2010-2011 
GHERGHINA 
CRISTINA 1994-1997 
GURZĂU AMALIA-
RAMONA 2019-2021 
HASSOUN ANCA 2009-2010 
HERTEG BOGDAN 2017-2018 
IANCHIȘ SIMONA-
FLORINA 2014-2021 
IURA IOANA-IULIA 2018-2019 
MANTA MARIOARA 1972-1976 
MELANCU ŞTEFAN 2016-2021 
MIHALE MIHAELA 1993-1995 
MIRON MIRELA 2020-2021 
MOLDOVAN SIMINA 2003-2004 
MOȚEI (HĂDĂREAN) 
IULIA-MARIA 2014-2016 
MUREȘAN ADRIAN 2009-2010 
NEAGU EMILIA-
DANIELA 

1994-1997 
 

NISTOR DOINA-
MONICA 

 
1999-2003 

OPREA DENISA-
ADRIANA 2002-2004 
PĂDUREAN BIANCA-
LARISA 2014-2015 
PETEAN MARIA 2001-2002 
PLĂIAȘ MARIA 1989-2008 
POP EMILIA-ALINA 2019-2021 
POP IONEL 1982-1984 
POPA DIANA-
COSMINA 2014-2021 
RADU CĂTĂLINA 2003-2014 
RADU FELICIA 1985-1988 
RUSA FLOAREA-
ALEXANDRINA 2015-2021 
SANDOR ANA 1990-1991 
SAVA (TOPAN) 
CLAUDIA 2011-2020 
SĂVAN GILDA 1994-1999 
TODEA IOANA-
SIMONA 2017-2021 
VĂRAN FLOARE 1974-1977 
VESE DOINA 1971-1972 
VIGU RĂZVAN-
ALEXANDRU 1999-2015 
VLAD ANTONIA 1976-2000 
VULPE EUGEN 1993-1995 

 

 

3.3.8. LIMBA ENGLEZĂ 
 

ACHIM MONICA 1981-1982 
ADAM SORANA-
LUCIA 2003-2005 
BALTĂ ANTON 1971-1973 
BODA MARIA-
DANIELA 2003-2004 
BUCUR MIRA 1976-1977 
CHELARIU OANA-
SIMONA 2014-2015 
CHIFOR MONICA-
AURORA 2016-2021 
CIACANI 
MARGARETA 1991-1995 
CIOBABU ELENA 1982-1983 
CIOCAN ANAMARIA-
LAURA 2015-2016 
COMĂNESCU 
RAMONA-FILOFTEA 2020-2021 
COPACIU ADRIANA 2005-2006 
CRISTEA SÂNZIANA 2005-2009 
CUCU ANA-DANIELA 1994-1997 
DARVAS GYONGY 1999-2001 
DEMETER IUDITA 1983-1987 
FENEȘAN SORANA 2000-2003 
FEȘNIC RODICA 1995-1996 
GROZA ELENA- 2015-2021 

LOREDANA 
KREITER CRISTINA-
GABRIELA 2009-2010 
KRISAN GABRIELA 2000-2005 
LĂDARIU ANA-
DANIELA 1996-2018 
MICLEA LIANA 1973-1976 
MIOC MAGDA 1992-1993 
MOLDOVAN 
GEORGETA 1990-2009 
OARGA LILIANA-
MARIA 1989-1990 
OLTEAN-GOCAN 
LILIANA 2009-2021 
PANTEA CORINA-
ELENA 2006-2007 
PETEANU RODICA 1973-1996 
PÎRVU OTILIA 1992-1993 
POP ADRIANA 2018-2021 
POPONEȚ MARIA 2019-2020 
RUS ANDREEA-OANA 2015-2016 
RUS ILEANA 2014-2021 
STĂNESCU OANA-
ADRIANA 2017-2019 

 
 

 

3.3.8. LIMBA ENGLEZĂ 
 

ACHIM MONICA 1981-1982 
ADAM SORANA-
LUCIA 2003-2005 
BALTĂ ANTON 1971-1973 
BODA MARIA-
DANIELA 2003-2004 
BUCUR MIRA 1976-1977 
CHELARIU OANA-
SIMONA 2014-2015 
CHIFOR MONICA-
AURORA 2016-2021 
CIACANI 
MARGARETA 1991-1995 
CIOBABU ELENA 1982-1983 
CIOCAN ANAMARIA-
LAURA 2015-2016 
COMĂNESCU 
RAMONA-FILOFTEA 2020-2021 
COPACIU ADRIANA 2005-2006 
CRISTEA SÂNZIANA 2005-2009 
CUCU ANA-DANIELA 1994-1997 
DARVAS GYONGY 1999-2001 
DEMETER IUDITA 1983-1987 
FENEȘAN SORANA 2000-2003 
FEȘNIC RODICA 1995-1996 
GROZA ELENA- 2015-2021 

LOREDANA 
KREITER CRISTINA-
GABRIELA 2009-2010 
KRISAN GABRIELA 2000-2005 
LĂDARIU ANA-
DANIELA 1996-2018 
MICLEA LIANA 1973-1976 
MIOC MAGDA 1992-1993 
MOLDOVAN 
GEORGETA 1990-2009 
OARGA LILIANA-
MARIA 1989-1990 
OLTEAN-GOCAN 
LILIANA 2009-2021 
PANTEA CORINA-
ELENA 2006-2007 
PETEANU RODICA 1973-1996 
PÎRVU OTILIA 1992-1993 
POP ADRIANA 2018-2021 
POPONEȚ MARIA 2019-2020 
RUS ANDREEA-OANA 2015-2016 
RUS ILEANA 2014-2021 
STĂNESCU OANA-
ADRIANA 2017-2019 
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COPIL CODRUȚA 1997-1998 
DETEȘAN 
GEORGETA-LAURA 1998-1999 
DUMITRESCU 
EMILIA-DANIELA 1997-2002 
FEȘTILĂ EMILIA 1972-1999 
FLORUȚĂU LAURA-
MARIA 2000-2009 
GĂDALEAN LAURA-
ALINA 2010-2011 
GHERGHINA 
CRISTINA 1994-1997 
GURZĂU AMALIA-
RAMONA 2019-2021 
HASSOUN ANCA 2009-2010 
HERTEG BOGDAN 2017-2018 
IANCHIȘ SIMONA-
FLORINA 2014-2021 
IURA IOANA-IULIA 2018-2019 
MANTA MARIOARA 1972-1976 
MELANCU ŞTEFAN 2016-2021 
MIHALE MIHAELA 1993-1995 
MIRON MIRELA 2020-2021 
MOLDOVAN SIMINA 2003-2004 
MOȚEI (HĂDĂREAN) 
IULIA-MARIA 2014-2016 
MUREȘAN ADRIAN 2009-2010 
NEAGU EMILIA-
DANIELA 

1994-1997 
 

NISTOR DOINA-
MONICA 

 
1999-2003 

OPREA DENISA-
ADRIANA 2002-2004 
PĂDUREAN BIANCA-
LARISA 2014-2015 
PETEAN MARIA 2001-2002 
PLĂIAȘ MARIA 1989-2008 
POP EMILIA-ALINA 2019-2021 
POP IONEL 1982-1984 
POPA DIANA-
COSMINA 2014-2021 
RADU CĂTĂLINA 2003-2014 
RADU FELICIA 1985-1988 
RUSA FLOAREA-
ALEXANDRINA 2015-2021 
SANDOR ANA 1990-1991 
SAVA (TOPAN) 
CLAUDIA 2011-2020 
SĂVAN GILDA 1994-1999 
TODEA IOANA-
SIMONA 2017-2021 
VĂRAN FLOARE 1974-1977 
VESE DOINA 1971-1972 
VIGU RĂZVAN-
ALEXANDRU 1999-2015 
VLAD ANTONIA 1976-2000 
VULPE EUGEN 1993-1995 

 

 

3.3.8. LIMBA ENGLEZĂ 
 

ACHIM MONICA 1981-1982 
ADAM SORANA-
LUCIA 2003-2005 
BALTĂ ANTON 1971-1973 
BODA MARIA-
DANIELA 2003-2004 
BUCUR MIRA 1976-1977 
CHELARIU OANA-
SIMONA 2014-2015 
CHIFOR MONICA-
AURORA 2016-2021 
CIACANI 
MARGARETA 1991-1995 
CIOBABU ELENA 1982-1983 
CIOCAN ANAMARIA-
LAURA 2015-2016 
COMĂNESCU 
RAMONA-FILOFTEA 2020-2021 
COPACIU ADRIANA 2005-2006 
CRISTEA SÂNZIANA 2005-2009 
CUCU ANA-DANIELA 1994-1997 
DARVAS GYONGY 1999-2001 
DEMETER IUDITA 1983-1987 
FENEȘAN SORANA 2000-2003 
FEȘNIC RODICA 1995-1996 
GROZA ELENA- 2015-2021 

LOREDANA 
KREITER CRISTINA-
GABRIELA 2009-2010 
KRISAN GABRIELA 2000-2005 
LĂDARIU ANA-
DANIELA 1996-2018 
MICLEA LIANA 1973-1976 
MIOC MAGDA 1992-1993 
MOLDOVAN 
GEORGETA 1990-2009 
OARGA LILIANA-
MARIA 1989-1990 
OLTEAN-GOCAN 
LILIANA 2009-2021 
PANTEA CORINA-
ELENA 2006-2007 
PETEANU RODICA 1973-1996 
PÎRVU OTILIA 1992-1993 
POP ADRIANA 2018-2021 
POPONEȚ MARIA 2019-2020 
RUS ANDREEA-OANA 2015-2016 
RUS ILEANA 2014-2021 
STĂNESCU OANA-
ADRIANA 2017-2019 

 
 

 

3.3.8. LIMBA ENGLEZĂ 
 

ACHIM MONICA 1981-1982 
ADAM SORANA-
LUCIA 2003-2005 
BALTĂ ANTON 1971-1973 
BODA MARIA-
DANIELA 2003-2004 
BUCUR MIRA 1976-1977 
CHELARIU OANA-
SIMONA 2014-2015 
CHIFOR MONICA-
AURORA 2016-2021 
CIACANI 
MARGARETA 1991-1995 
CIOBABU ELENA 1982-1983 
CIOCAN ANAMARIA-
LAURA 2015-2016 
COMĂNESCU 
RAMONA-FILOFTEA 2020-2021 
COPACIU ADRIANA 2005-2006 
CRISTEA SÂNZIANA 2005-2009 
CUCU ANA-DANIELA 1994-1997 
DARVAS GYONGY 1999-2001 
DEMETER IUDITA 1983-1987 
FENEȘAN SORANA 2000-2003 
FEȘNIC RODICA 1995-1996 
GROZA ELENA- 2015-2021 

LOREDANA 
KREITER CRISTINA-
GABRIELA 2009-2010 
KRISAN GABRIELA 2000-2005 
LĂDARIU ANA-
DANIELA 1996-2018 
MICLEA LIANA 1973-1976 
MIOC MAGDA 1992-1993 
MOLDOVAN 
GEORGETA 1990-2009 
OARGA LILIANA-
MARIA 1989-1990 
OLTEAN-GOCAN 
LILIANA 2009-2021 
PANTEA CORINA-
ELENA 2006-2007 
PETEANU RODICA 1973-1996 
PÎRVU OTILIA 1992-1993 
POP ADRIANA 2018-2021 
POPONEȚ MARIA 2019-2020 
RUS ANDREEA-OANA 2015-2016 
RUS ILEANA 2014-2021 
STĂNESCU OANA-
ADRIANA 2017-2019 

 
 

 

3.3.8. LIMBA ENGLEZĂ 
 

ACHIM MONICA 1981-1982 
ADAM SORANA-
LUCIA 2003-2005 
BALTĂ ANTON 1971-1973 
BODA MARIA-
DANIELA 2003-2004 
BUCUR MIRA 1976-1977 
CHELARIU OANA-
SIMONA 2014-2015 
CHIFOR MONICA-
AURORA 2016-2021 
CIACANI 
MARGARETA 1991-1995 
CIOBABU ELENA 1982-1983 
CIOCAN ANAMARIA-
LAURA 2015-2016 
COMĂNESCU 
RAMONA-FILOFTEA 2020-2021 
COPACIU ADRIANA 2005-2006 
CRISTEA SÂNZIANA 2005-2009 
CUCU ANA-DANIELA 1994-1997 
DARVAS GYONGY 1999-2001 
DEMETER IUDITA 1983-1987 
FENEȘAN SORANA 2000-2003 
FEȘNIC RODICA 1995-1996 
GROZA ELENA- 2015-2021 

LOREDANA 
KREITER CRISTINA-
GABRIELA 2009-2010 
KRISAN GABRIELA 2000-2005 
LĂDARIU ANA-
DANIELA 1996-2018 
MICLEA LIANA 1973-1976 
MIOC MAGDA 1992-1993 
MOLDOVAN 
GEORGETA 1990-2009 
OARGA LILIANA-
MARIA 1989-1990 
OLTEAN-GOCAN 
LILIANA 2009-2021 
PANTEA CORINA-
ELENA 2006-2007 
PETEANU RODICA 1973-1996 
PÎRVU OTILIA 1992-1993 
POP ADRIANA 2018-2021 
POPONEȚ MARIA 2019-2020 
RUS ANDREEA-OANA 2015-2016 
RUS ILEANA 2014-2021 
STĂNESCU OANA-
ADRIANA 2017-2019 

 
 

 

3.3.8. LIMBA ENGLEZĂ 
 

ACHIM MONICA 1981-1982 
ADAM SORANA-
LUCIA 2003-2005 
BALTĂ ANTON 1971-1973 
BODA MARIA-
DANIELA 2003-2004 
BUCUR MIRA 1976-1977 
CHELARIU OANA-
SIMONA 2014-2015 
CHIFOR MONICA-
AURORA 2016-2021 
CIACANI 
MARGARETA 1991-1995 
CIOBABU ELENA 1982-1983 
CIOCAN ANAMARIA-
LAURA 2015-2016 
COMĂNESCU 
RAMONA-FILOFTEA 2020-2021 
COPACIU ADRIANA 2005-2006 
CRISTEA SÂNZIANA 2005-2009 
CUCU ANA-DANIELA 1994-1997 
DARVAS GYONGY 1999-2001 
DEMETER IUDITA 1983-1987 
FENEȘAN SORANA 2000-2003 
FEȘNIC RODICA 1995-1996 
GROZA ELENA- 2015-2021 

LOREDANA 
KREITER CRISTINA-
GABRIELA 2009-2010 
KRISAN GABRIELA 2000-2005 
LĂDARIU ANA-
DANIELA 1996-2018 
MICLEA LIANA 1973-1976 
MIOC MAGDA 1992-1993 
MOLDOVAN 
GEORGETA 1990-2009 
OARGA LILIANA-
MARIA 1989-1990 
OLTEAN-GOCAN 
LILIANA 2009-2021 
PANTEA CORINA-
ELENA 2006-2007 
PETEANU RODICA 1973-1996 
PÎRVU OTILIA 1992-1993 
POP ADRIANA 2018-2021 
POPONEȚ MARIA 2019-2020 
RUS ANDREEA-OANA 2015-2016 
RUS ILEANA 2014-2021 
STĂNESCU OANA-
ADRIANA 2017-2019 

 
 

107



 

3.3.9. LIMBA FRANCEZĂ 
 

BOLDIȘ VIORICA 2000-2009 
BRETAN LILI 1972-1997 
CĂLIN MONICA 1995-1996 
COCHECI ANCA-
EMILIA 2007-2013 
DANCIU ANGELA 1981-1987 
DATCU ANASTASIA 1971-1972 
FEȘNIC RODICA 1995-1996 
FURNEA STELA 2014-2017 
GEORGIU OTILIA 1997-1998 

GRAUR MARIA-
ANNABELA 1999-2001 
MOLDOVAN 
(VLAICU) 
GEORGETA 

 
 
1998-2021 

ORBAN MARIA 1973-1977 
PÎRVU OTILIA 1990-2010 
SANCIRA GABRIELA 1993-1995 
TOMA CAMELIA 2017-2021 
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3.3.9. LIMBA FRANCEZĂ 
 

BOLDIȘ VIORICA 2000-2009 
BRETAN LILI 1972-1997 
CĂLIN MONICA 1995-1996 
COCHECI ANCA-
EMILIA 2007-2013 
DANCIU ANGELA 1981-1987 
DATCU ANASTASIA 1971-1972 
FEȘNIC RODICA 1995-1996 
FURNEA STELA 2014-2017 
GEORGIU OTILIA 1997-1998 

GRAUR MARIA-
ANNABELA 1999-2001 
MOLDOVAN 
(VLAICU) 
GEORGETA 

 
 
1998-2021 

ORBAN MARIA 1973-1977 
PÎRVU OTILIA 1990-2010 
SANCIRA GABRIELA 1993-1995 
TOMA CAMELIA 2017-2021 

 

 

3.3.10. ISTORIE 
 

BACOȘ DOINA 1976-1983 
BOGOSAVIEVICI IOAN 1974-1975 
BRÎNDUȘAN MARIUS 1996-1997 
CHISĂLIȚĂ DAN-IOAN 1994-1997 
COMȘA MARIUS-IANCU 1982-2021 
COVACIU CĂTĂLINA-
TATIANA 2018-2021 
CRIȘAN SIMINA 1998-2000 
GAL DENISA 1985-1987 
JUCAN VALENTINA-ANA 2014-2019 
JURJU ADELA-ELENA 1998-1999 
LEFTER NADINA-IOANA 2007-2008 
MAN IOANA-OFELIA 2002-2004 

NOVACESCU GABRIELA 1999-2007 
PLOSCA MARIN 1989-1990 
POP EMILIA-CORINA 1999-2001 
POP MARIUS-VASILE 2017-2018 
SURDU VILI 1990-1996 
TEŞCULĂ VASILE-DAN 2017-2018 
TIMIȘ SIMONA 2002-2004 
TODERICI GEORGETA 1983-1984 
VARI MIRELA 1997-1998 
VĂRAN FLOARE 1975-1976 
VÎGA-OROIAN LUMINIŢA 2016-2017 

 
3.3.11. GEOGRAFIE 

 
BARA-TITU IONEL 2008-2009 
BĂDULESCU ALBON-
ROZALIA 1991-1992 
BELEI ADINA-
LOREDANA 1998-1999 
BOTA ROXANA 2000-2004 
CIURTEA ADRIANA-
MANUELA 2017-2019 
DAMȘA LETIȚIA 1999-2000 
DEZMIREAN CRISTINA-
IOANA 1990-1996 
GALOȘ FLORIN 2000-2001 

HĂRĂNGUȘ ZOIȚA-
MARCELA 1994-1998 
MACRA LIA-MARINELA 2014-2021 
MAGHIAR 
LĂCRĂMIOARA-
MIHAELA 2020-2021 
MAN DAN-MIHAI 2002-2004 
MUNTEAN ADRIAN 2002-2004 
PASCU MARIANA-
GABRIELA 1999-2000 
PIRLEA MARIUS  1993-1996 
POP MONA-IOANA 1999-2001 
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SĂNDULACHE CORINA 1976-1980 
SCRIPCĂ ANDREEA-
SABINA 2020-2021 
SIMIAN DAN 2018-2021 

ȚETCU MIRCEA-RAREȘ 1994-2020 
VERDEȘ MONICA 2003-2011 
VOICULESCU 
MARGARETA 1980-1996 

 
3.3.12. SOCIO-UMANE 

 
CIOTLĂUŞ ANCA-
SIMONA 2017-2019 
DASCĂL EMILIAN 1995-1997 
DUMITRU AURELIA 1974-1989 
FÎNTÎNARU GE0RGETA 2020-2021 
FODOR DELIA 2002-2021 
GAVRILIU IOANA 1972-1973 
GOGEA GYONGYIKE-
LUCIA 1999-2020 
GRAPA EMIL 2003-2004 
HOROTAN IOAN 1980-1999 

LUPȘE MARTA 1974-1975 
MOCANU MATEI-
CLAUDIU 2020-2021 
MUREŞAN CARMEN-
VERONICA 2018-2020 
PARASCHIV EUGENIA 2020-2021 
SABOU ADELA 2000-2001 
SAVU IOAN-
CONSTANTIN 2015-2017 
SÂRB ALEXANDRINA 2002-2004 

 
3.3.13. RELIGIE 

 
ALEXA ALEXANDRA-
INOCEN 2005-2006 
AVRAM ANA 1999-2000 
CAPĂTĂ CRISTIAN 2006-2007 
CIUHANDU BOGDAN-
EMIL 2020-2021 
COLDEA MARINELA 2008-2010 
DAVID IOANA 2014-2021 
DAVID OTILIA 2003-2004 

FENEȘAN ELENA 1998-2005 
HAGAU ANA-MARIA 2005-2021 
HUI PETRONELA LAURA 2013-2014 
IVAN RUBEN-IOAN 2010-2013 
MITITEAN LILIANA 2014-2021 
POP ALEXANDRINA 2001-2006 
POP ANDREI DANIEL 2013-2021 
POP MARIUS-GABRIEL 1999-2000 
SANA AURORA- 2000-2001 

 

SĂNDULACHE CORINA 1976-1980 
SCRIPCĂ ANDREEA-
SABINA 2020-2021 
SIMIAN DAN 2018-2021 

ȚETCU MIRCEA-RAREȘ 1994-2020 
VERDEȘ MONICA 2003-2011 
VOICULESCU 
MARGARETA 1980-1996 

 
3.3.12. SOCIO-UMANE 

 
CIOTLĂUŞ ANCA-
SIMONA 2017-2019 
DASCĂL EMILIAN 1995-1997 
DUMITRU AURELIA 1974-1989 
FÎNTÎNARU GE0RGETA 2020-2021 
FODOR DELIA 2002-2021 
GAVRILIU IOANA 1972-1973 
GOGEA GYONGYIKE-
LUCIA 1999-2020 
GRAPA EMIL 2003-2004 
HOROTAN IOAN 1980-1999 

LUPȘE MARTA 1974-1975 
MOCANU MATEI-
CLAUDIU 2020-2021 
MUREŞAN CARMEN-
VERONICA 2018-2020 
PARASCHIV EUGENIA 2020-2021 
SABOU ADELA 2000-2001 
SAVU IOAN-
CONSTANTIN 2015-2017 
SÂRB ALEXANDRINA 2002-2004 

 
3.3.13. RELIGIE 

 
ALEXA ALEXANDRA-
INOCEN 2005-2006 
AVRAM ANA 1999-2000 
CAPĂTĂ CRISTIAN 2006-2007 
CIUHANDU BOGDAN-
EMIL 2020-2021 
COLDEA MARINELA 2008-2010 
DAVID IOANA 2014-2021 
DAVID OTILIA 2003-2004 

FENEȘAN ELENA 1998-2005 
HAGAU ANA-MARIA 2005-2021 
HUI PETRONELA LAURA 2013-2014 
IVAN RUBEN-IOAN 2010-2013 
MITITEAN LILIANA 2014-2021 
POP ALEXANDRINA 2001-2006 
POP ANDREI DANIEL 2013-2021 
POP MARIUS-GABRIEL 1999-2000 
SANA AURORA- 2000-2001 
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VICTORIA 
SECHELEA CRISTINA-
ANIȘOARA 1998-2002 
STAN EMIMA 2007-2010 

TRIFA GAVRIL-IOAN 2000-2001 
TUȘA ADRIANA 2010-2013 
UNGUR ADELA-
MARIANA 2002-2004 

 
3.3.14. MUZICĂ 

 
BOLLA MARIANA 2005-2016 
CSERGEZAN EMILIA 2010-2011 
FĂRCAȘ LILIANA 2011-2021 
FLOREA  CORNELIA 2017-2018 
GHIȚĂ VALENTIN 2003-2008 
HAR EVA 2003-2004 
JURCAN ULIANA 2009-2010 
MATEI MARCELA- 2014-2021 

VALENTINA 
MĂRGĂRIT GABRIEL 1972-1973 
NEAMŢ-JILOVAN 
MĂDĂLINA 2017-2019 
SÎNTU SANDA 1974-1975 
STAN EMIMA 2006-2007 

 
3.3.15. DESEN 

 
CIUCĂ DOMNICA 1985-1986 
FARKAS MELINDA 2003-2004 
FURDA RODICA 1982-1984 
GHEORGHIȚĂ ARINA 2001-2003 
GROLLER DELIA 
ANDREA 2016-2017 
LEUCE OVIDIU 2019-2021 
LUPȘA VIORICA 2002-2003 
MARIAN ANA-CRISTINA 2009-2020 
MĂRGINEAN MARIA 2005-2008 
NISIPEANU GABRIEL- 2010-2011 

VASILE 
PARASCHIV VLAD 2020-2021 
POP GEORGETA 1986-1987 
STAICU MARIA-ALINA 2008-2010 
ȘTEFAN VIOREL-
CRISTIAN 2012-2013 
TEODORESCU IULIAN-
MARIUS 2008-2009 
TÎRNOVAN-
DĂSCĂLESCU AURA-
FLORINA 2014-2021 

 

SĂNDULACHE CORINA 1976-1980 
SCRIPCĂ ANDREEA-
SABINA 2020-2021 
SIMIAN DAN 2018-2021 

ȚETCU MIRCEA-RAREȘ 1994-2020 
VERDEȘ MONICA 2003-2011 
VOICULESCU 
MARGARETA 1980-1996 

 
3.3.12. SOCIO-UMANE 

 
CIOTLĂUŞ ANCA-
SIMONA 2017-2019 
DASCĂL EMILIAN 1995-1997 
DUMITRU AURELIA 1974-1989 
FÎNTÎNARU GE0RGETA 2020-2021 
FODOR DELIA 2002-2021 
GAVRILIU IOANA 1972-1973 
GOGEA GYONGYIKE-
LUCIA 1999-2020 
GRAPA EMIL 2003-2004 
HOROTAN IOAN 1980-1999 

LUPȘE MARTA 1974-1975 
MOCANU MATEI-
CLAUDIU 2020-2021 
MUREŞAN CARMEN-
VERONICA 2018-2020 
PARASCHIV EUGENIA 2020-2021 
SABOU ADELA 2000-2001 
SAVU IOAN-
CONSTANTIN 2015-2017 
SÂRB ALEXANDRINA 2002-2004 

 
3.3.13. RELIGIE 

 
ALEXA ALEXANDRA-
INOCEN 2005-2006 
AVRAM ANA 1999-2000 
CAPĂTĂ CRISTIAN 2006-2007 
CIUHANDU BOGDAN-
EMIL 2020-2021 
COLDEA MARINELA 2008-2010 
DAVID IOANA 2014-2021 
DAVID OTILIA 2003-2004 

FENEȘAN ELENA 1998-2005 
HAGAU ANA-MARIA 2005-2021 
HUI PETRONELA LAURA 2013-2014 
IVAN RUBEN-IOAN 2010-2013 
MITITEAN LILIANA 2014-2021 
POP ALEXANDRINA 2001-2006 
POP ANDREI DANIEL 2013-2021 
POP MARIUS-GABRIEL 1999-2000 
SANA AURORA- 2000-2001 

 

VICTORIA 
SECHELEA CRISTINA-
ANIȘOARA 1998-2002 
STAN EMIMA 2007-2010 

TRIFA GAVRIL-IOAN 2000-2001 
TUȘA ADRIANA 2010-2013 
UNGUR ADELA-
MARIANA 2002-2004 

 
3.3.14. MUZICĂ 

 
BOLLA MARIANA 2005-2016 
CSERGEZAN EMILIA 2010-2011 
FĂRCAȘ LILIANA 2011-2021 
FLOREA  CORNELIA 2017-2018 
GHIȚĂ VALENTIN 2003-2008 
HAR EVA 2003-2004 
JURCAN ULIANA 2009-2010 
MATEI MARCELA- 2014-2021 

VALENTINA 
MĂRGĂRIT GABRIEL 1972-1973 
NEAMŢ-JILOVAN 
MĂDĂLINA 2017-2019 
SÎNTU SANDA 1974-1975 
STAN EMIMA 2006-2007 

 
3.3.15. DESEN 

 
CIUCĂ DOMNICA 1985-1986 
FARKAS MELINDA 2003-2004 
FURDA RODICA 1982-1984 
GHEORGHIȚĂ ARINA 2001-2003 
GROLLER DELIA 
ANDREA 2016-2017 
LEUCE OVIDIU 2019-2021 
LUPȘA VIORICA 2002-2003 
MARIAN ANA-CRISTINA 2009-2020 
MĂRGINEAN MARIA 2005-2008 
NISIPEANU GABRIEL- 2010-2011 

VASILE 
PARASCHIV VLAD 2020-2021 
POP GEORGETA 1986-1987 
STAICU MARIA-ALINA 2008-2010 
ȘTEFAN VIOREL-
CRISTIAN 2012-2013 
TEODORESCU IULIAN-
MARIUS 2008-2009 
TÎRNOVAN-
DĂSCĂLESCU AURA-
FLORINA 2014-2021 

 

VICTORIA 
SECHELEA CRISTINA-
ANIȘOARA 1998-2002 
STAN EMIMA 2007-2010 

TRIFA GAVRIL-IOAN 2000-2001 
TUȘA ADRIANA 2010-2013 
UNGUR ADELA-
MARIANA 2002-2004 

 
3.3.14. MUZICĂ 

 
BOLLA MARIANA 2005-2016 
CSERGEZAN EMILIA 2010-2011 
FĂRCAȘ LILIANA 2011-2021 
FLOREA  CORNELIA 2017-2018 
GHIȚĂ VALENTIN 2003-2008 
HAR EVA 2003-2004 
JURCAN ULIANA 2009-2010 
MATEI MARCELA- 2014-2021 

VALENTINA 
MĂRGĂRIT GABRIEL 1972-1973 
NEAMŢ-JILOVAN 
MĂDĂLINA 2017-2019 
SÎNTU SANDA 1974-1975 
STAN EMIMA 2006-2007 

 
3.3.15. DESEN 

 
CIUCĂ DOMNICA 1985-1986 
FARKAS MELINDA 2003-2004 
FURDA RODICA 1982-1984 
GHEORGHIȚĂ ARINA 2001-2003 
GROLLER DELIA 
ANDREA 2016-2017 
LEUCE OVIDIU 2019-2021 
LUPȘA VIORICA 2002-2003 
MARIAN ANA-CRISTINA 2009-2020 
MĂRGINEAN MARIA 2005-2008 
NISIPEANU GABRIEL- 2010-2011 

VASILE 
PARASCHIV VLAD 2020-2021 
POP GEORGETA 1986-1987 
STAICU MARIA-ALINA 2008-2010 
ȘTEFAN VIOREL-
CRISTIAN 2012-2013 
TEODORESCU IULIAN-
MARIUS 2008-2009 
TÎRNOVAN-
DĂSCĂLESCU AURA-
FLORINA 2014-2021 

 

SĂNDULACHE CORINA 1976-1980 
SCRIPCĂ ANDREEA-
SABINA 2020-2021 
SIMIAN DAN 2018-2021 

ȚETCU MIRCEA-RAREȘ 1994-2020 
VERDEȘ MONICA 2003-2011 
VOICULESCU 
MARGARETA 1980-1996 

 
3.3.12. SOCIO-UMANE 

 
CIOTLĂUŞ ANCA-
SIMONA 2017-2019 
DASCĂL EMILIAN 1995-1997 
DUMITRU AURELIA 1974-1989 
FÎNTÎNARU GE0RGETA 2020-2021 
FODOR DELIA 2002-2021 
GAVRILIU IOANA 1972-1973 
GOGEA GYONGYIKE-
LUCIA 1999-2020 
GRAPA EMIL 2003-2004 
HOROTAN IOAN 1980-1999 

LUPȘE MARTA 1974-1975 
MOCANU MATEI-
CLAUDIU 2020-2021 
MUREŞAN CARMEN-
VERONICA 2018-2020 
PARASCHIV EUGENIA 2020-2021 
SABOU ADELA 2000-2001 
SAVU IOAN-
CONSTANTIN 2015-2017 
SÂRB ALEXANDRINA 2002-2004 

 
3.3.13. RELIGIE 

 
ALEXA ALEXANDRA-
INOCEN 2005-2006 
AVRAM ANA 1999-2000 
CAPĂTĂ CRISTIAN 2006-2007 
CIUHANDU BOGDAN-
EMIL 2020-2021 
COLDEA MARINELA 2008-2010 
DAVID IOANA 2014-2021 
DAVID OTILIA 2003-2004 

FENEȘAN ELENA 1998-2005 
HAGAU ANA-MARIA 2005-2021 
HUI PETRONELA LAURA 2013-2014 
IVAN RUBEN-IOAN 2010-2013 
MITITEAN LILIANA 2014-2021 
POP ALEXANDRINA 2001-2006 
POP ANDREI DANIEL 2013-2021 
POP MARIUS-GABRIEL 1999-2000 
SANA AURORA- 2000-2001 

 

VICTORIA 
SECHELEA CRISTINA-
ANIȘOARA 1998-2002 
STAN EMIMA 2007-2010 

TRIFA GAVRIL-IOAN 2000-2001 
TUȘA ADRIANA 2010-2013 
UNGUR ADELA-
MARIANA 2002-2004 

 
3.3.14. MUZICĂ 

 
BOLLA MARIANA 2005-2016 
CSERGEZAN EMILIA 2010-2011 
FĂRCAȘ LILIANA 2011-2021 
FLOREA  CORNELIA 2017-2018 
GHIȚĂ VALENTIN 2003-2008 
HAR EVA 2003-2004 
JURCAN ULIANA 2009-2010 
MATEI MARCELA- 2014-2021 

VALENTINA 
MĂRGĂRIT GABRIEL 1972-1973 
NEAMŢ-JILOVAN 
MĂDĂLINA 2017-2019 
SÎNTU SANDA 1974-1975 
STAN EMIMA 2006-2007 

 
3.3.15. DESEN 

 
CIUCĂ DOMNICA 1985-1986 
FARKAS MELINDA 2003-2004 
FURDA RODICA 1982-1984 
GHEORGHIȚĂ ARINA 2001-2003 
GROLLER DELIA 
ANDREA 2016-2017 
LEUCE OVIDIU 2019-2021 
LUPȘA VIORICA 2002-2003 
MARIAN ANA-CRISTINA 2009-2020 
MĂRGINEAN MARIA 2005-2008 
NISIPEANU GABRIEL- 2010-2011 

VASILE 
PARASCHIV VLAD 2020-2021 
POP GEORGETA 1986-1987 
STAICU MARIA-ALINA 2008-2010 
ȘTEFAN VIOREL-
CRISTIAN 2012-2013 
TEODORESCU IULIAN-
MARIUS 2008-2009 
TÎRNOVAN-
DĂSCĂLESCU AURA-
FLORINA 2014-2021 

 

VICTORIA 
SECHELEA CRISTINA-
ANIȘOARA 1998-2002 
STAN EMIMA 2007-2010 

TRIFA GAVRIL-IOAN 2000-2001 
TUȘA ADRIANA 2010-2013 
UNGUR ADELA-
MARIANA 2002-2004 

 
3.3.14. MUZICĂ 

 
BOLLA MARIANA 2005-2016 
CSERGEZAN EMILIA 2010-2011 
FĂRCAȘ LILIANA 2011-2021 
FLOREA  CORNELIA 2017-2018 
GHIȚĂ VALENTIN 2003-2008 
HAR EVA 2003-2004 
JURCAN ULIANA 2009-2010 
MATEI MARCELA- 2014-2021 

VALENTINA 
MĂRGĂRIT GABRIEL 1972-1973 
NEAMŢ-JILOVAN 
MĂDĂLINA 2017-2019 
SÎNTU SANDA 1974-1975 
STAN EMIMA 2006-2007 

 
3.3.15. DESEN 

 
CIUCĂ DOMNICA 1985-1986 
FARKAS MELINDA 2003-2004 
FURDA RODICA 1982-1984 
GHEORGHIȚĂ ARINA 2001-2003 
GROLLER DELIA 
ANDREA 2016-2017 
LEUCE OVIDIU 2019-2021 
LUPȘA VIORICA 2002-2003 
MARIAN ANA-CRISTINA 2009-2020 
MĂRGINEAN MARIA 2005-2008 
NISIPEANU GABRIEL- 2010-2011 

VASILE 
PARASCHIV VLAD 2020-2021 
POP GEORGETA 1986-1987 
STAICU MARIA-ALINA 2008-2010 
ȘTEFAN VIOREL-
CRISTIAN 2012-2013 
TEODORESCU IULIAN-
MARIUS 2008-2009 
TÎRNOVAN-
DĂSCĂLESCU AURA-
FLORINA 2014-2021 

 

VICTORIA 
SECHELEA CRISTINA-
ANIȘOARA 1998-2002 
STAN EMIMA 2007-2010 

TRIFA GAVRIL-IOAN 2000-2001 
TUȘA ADRIANA 2010-2013 
UNGUR ADELA-
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JURCAN ULIANA 2009-2010 
MATEI MARCELA- 2014-2021 

VALENTINA 
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NEAMŢ-JILOVAN 
MĂDĂLINA 2017-2019 
SÎNTU SANDA 1974-1975 
STAN EMIMA 2006-2007 
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FARKAS MELINDA 2003-2004 
FURDA RODICA 1982-1984 
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GROLLER DELIA 
ANDREA 2016-2017 
LEUCE OVIDIU 2019-2021 
LUPȘA VIORICA 2002-2003 
MARIAN ANA-CRISTINA 2009-2020 
MĂRGINEAN MARIA 2005-2008 
NISIPEANU GABRIEL- 2010-2011 

VASILE 
PARASCHIV VLAD 2020-2021 
POP GEORGETA 1986-1987 
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MARIUS 2008-2009 
TÎRNOVAN-
DĂSCĂLESCU AURA-
FLORINA 2014-2021 
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3.3.16. EDUCAȚIE FIZICĂ 
 

CHIRIȚĂ DANIELA-
SORANA 2019-2021 
COJOCARU LUCIA-
MARIA 1989-2021 
COJOCARU MIRCEA-
GHEORGHE 1992-1996 
COROIAN CRISTIAN-
DORIN 2017-2018 
COSMA VLAD-ŞTEFAN 2016-2017 
DELEGEANU 
MARGARETA 

 
1972-1977 

DEMETER ARTUR 1982-1987 
ELEKES REZSO-
LEVENTE 1994-1999 
ENACHE DRAGOȘ-
CONSTANTIN 2014-2021 
GEORGESCU SIMONA 1994-1997 
GORGAN OCTAVIAN 1998-2021 
GRIGORESCU GABRIEL-
CĂTĂLIN 2015-2017 
ISAC SIMION 1971-1972 
MĂRGINEAN 
GHEORGHE 1991-2010 
MĂRGINEAN OANA-
LUMINIȚA 1999-2001 

MIHĂILĂ VASILE 1971-1972 
MOLDOVAN CARMEN-
IULIA 2014-2015 
MORA CORINA 2002-2004 
MUREȘAN FELICIA 1997-1998 
MUREȘAN SILVIA 1997-1998 
PETREHUȘ GHEORGHE 1973-2000 
POP RAREŞ-MIHAI 2016-2021 
POTORA ELENA 1990-1991 
PUȘCAȘIU TEODOR-
CAIUS-MIRCEA 1995-1996 
RODINĂ ANCA 2003-2006 
SAMOILĂ RADU ADRIAN 2020-2021 
SEMENIUC MARIUS-
NICOLAE 2011-2021 
SNAIDAR ALINA-
LAVINIA 2010-2011 
SZOMIU ROBERT-IOAN 2019-2020 
SZONDI FLORIN 1988-1989 
TIVADAR TIBERIU 1998-2004 
VINAȘI MIRCEA 1992-1996 
VULCU ALEXANDRU 1972-1973 
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3.3.16. EDUCAȚIE FIZICĂ

CHIRIȚĂ DANIELA-
SORANA 2019-2021
COJOCARU LUCIA-
MARIA 1989-2021
COJOCARU MIRCEA-
GHEORGHE 1992-1996
COROIAN CRISTIAN-
DORIN 2017-2018
COSMA VLAD-ŞTEFAN 2016-2017
DELEGEANU
MARGARETA 1972-1977
DEMETER ARTUR 1982-1987
ELEKES REZSO-
LEVENTE 1994-1999
ENACHE DRAGOȘ-
CONSTANTIN 2014-2021
GEORGESCU SIMONA 1994-1997
GORGAN OCTAVIAN 1998-2021
GRIGORESCU GABRIEL-
CĂTĂLIN 2015-2017
ISAC SIMION 1971-1972
MĂRGINEAN
GHEORGHE 1991-2010
MĂRGINEAN OANA-
LUMINIȚA 1999-2001

MIHĂILĂ VASILE 1971-1972
MOLDOVAN CARMEN-
IULIA 2014-2015
MORA CORINA 2002-2004
MUREȘAN FELICIA 1997-1998
MUREȘAN SILVIA 1997-1998
PETREHUȘ GHEORGHE 1973-2000
POP RAREŞ-MIHAI 2016-2021
POTORA ELENA 1990-1991
PUȘCAȘIU TEODOR-
CAIUS-MIRCEA 1995-1996
RODINĂ ANCA 2003-2006
SAMOILĂ RADU ADRIAN 2020-2021
SEMENIUC MARIUS-
NICOLAE 2011-2021
SNAIDAR ALINA-
LAVINIA 2010-2011
SZOMIU ROBERT-IOAN 2019-2020
SZONDI FLORIN 1988-1989
TIVADAR TIBERIU 1998-2004
VINAȘI MIRCEA 1992-1996
VULCU ALEXANDRU 1972-1973

3.3.17. ÎNVĂȚĂTORI 

ALB GRAȚIELA-ADELA 2014-2021 
AVRAM-ARTEMIS 
CRISTIANA-MARIA 2018-2019 
BALACI (POPA) 
FLORINA-TINCUȚA 2014-2021 
BALOG ANTONELA-
MELINDA 2013-2021 
BOCICA LUCIA-
GABRIELA 2012-2021 
BODEA LETIȚIA-
NICOLETA 2011-2021 
BOLOLOI IONELA-
CRISTIANA 2018-2021 
BONCEA NICULINA-
MARIA 2017-2021 
BOROȘTEAN BAN 
STELA 2014-2021 
CHIȘ SPERANȚA 2012-2014 
CHIȘU ROMANA-
CORINA 2016-2021 
CISTIAN MIHAELA-
ROXANA 2014-2021 
COLCERIU LAURA 2014-2021 
COPACIU AURICA 2012-2013 
CORDA MINERVA 2014-2021 
CREȚ DANA-CORINA 2012-2021 
DAMIAN ANDREIA-
LAVINIA 2011-2012 

DINU-POPA CRISTINA-
DALIANA 2012-2015 
ELEK MIRABELA 2016-2021 
ERDELY-BARTHA 
ANDREIA-ANAMARIA 2014-2021 
FARCAU SIMONA-
LILIANA 2014-2015 
GABRIAN IOANA-
FLORINA 2014-2016 
GOIA VIORICA 2014-2021 
GRAMA MIHAIELA 2012-2021 
MAIER MARIOARA-
NICOLETA 2013-2021 
MÂRZA ADELA 2016-2021 
NAGY (MATEI) ELISA-
MARIA 2015-2021 
NAGY CECILIA-KLARA 2019-2021 
PAŞC GABRIELA 2018-2021 
PETREA ANTONIA-
LILIANA 2010-2021 
POP ANCA-SIMONA 2019-2020 
POP DELIA-DANIELA 2014-2015 
POP DIANA 2019-2021 
POP MARIANA 2014-2021 
RARĂU ANGELA-
MARIA 2014-2021 
RUS ANDREEA-
FLORINA 2018-2021 
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ȘOPTEREAN ANDREEA-
FELICIA-ELENA 2017-2018 
STAMATE FLORENTINA 2013-2019 
ŞERBAN SIMONA-
CODRUŢA 2016-2021 
TODOSI IOANA-
ECATERINA 2014-2016 
TOMI MARIANA 2015-2021 

TOTEZAN BOGDAN-
ILISIE 2015-2021 
VEREȘEZAN SIMINA-
IOANA 2013-2021 
ZĂPOR SIMONA 2013-2021 

 
 

3.4. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 
 

3.4.1. Secretariat 
 

AVRAM GABRIELA SECRETAR 1971-1973 
CENAN IRINA-MINODORA SECRETAR 2019-2021 
GÎRDA MIRELA-MONICA SECRETAR 2006-2015 
GLIGA ILEANA-DANIELA SECRETAR-ȘEF 2016-2021 
MAIER MARIA SECRETAR 1974-1983 
MILCHIȘ OFELIA-LIANA SECRETAR 2014-2019 
PINTEA VERONICA SECRETAR-ȘEF 1984-2005 
SÎRGHI ELENA SECRETAR-ȘEF 2006-2010 
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ȘOPTEREAN ANDREEA-
FELICIA-ELENA 2017-2018 
STAMATE FLORENTINA 2013-2019 
ŞERBAN SIMONA-
CODRUŢA 2016-2021 
TODOSI IOANA-
ECATERINA 2014-2016 
TOMI MARIANA 2015-2021 

TOTEZAN BOGDAN-
ILISIE 2015-2021 
VEREȘEZAN SIMINA-
IOANA 2013-2021 
ZĂPOR SIMONA 2013-2021 

 
 

3.4. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 
 

3.4.1. Secretariat 
 

AVRAM GABRIELA SECRETAR 1971-1973 
CENAN IRINA-MINODORA SECRETAR 2019-2021 
GÎRDA MIRELA-MONICA SECRETAR 2006-2015 
GLIGA ILEANA-DANIELA SECRETAR-ȘEF 2016-2021 
MAIER MARIA SECRETAR 1974-1983 
MILCHIȘ OFELIA-LIANA SECRETAR 2014-2019 
PINTEA VERONICA SECRETAR-ȘEF 1984-2005 
SÎRGHI ELENA SECRETAR-ȘEF 2006-2010 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.4.2. Contabilitate 
 

COLCERIU-TITIENI-BAUMAN 
ANNE-MARIE 

CONTABIL 2003-2021 

CODARCEA LENUȚA CONTABIL 1971-1988 
CRISTEA VICTORIA CONTABIL PRIMAR 1990-2003 
VERȘAN MARIA CONTABIL ȘEF 1989-2010 
ARPADI CARLA-ALEXANDRINA ADMINISTRATOR FINANCIAR 

PARIMONIU 
2017-2021 

RUS TUDORICA CONTABIL 2014 
VERȘAN MARIA CONTABIL ȘEF 1988-2017 

 
3.4.3. Biblioteca 

 
COLDEA MARINELA BIBLIOTECAR 2006-2021 
GIVULESCU MIHAELA BIBLIOTECAR 2004-2006 
POP ADRIANA-MIHAELA BIBLIOTECAR 1986-2003 

 
3.4.4. Administrativ 

 
BOT VASILE ADMINISTRATOR  1978-1979 
COSMA RADU MAGAZIONER 1978-1979 
COZMA VICTORIA MAGAZIONER 1992-2010 
COZMA VICTORIA CASIER 1991 
CRIȘAN TATIANA-LIANA ADMINISTRATOR 1996-2021 
FULOP ATTILA ADMINISTRATOR 1975-1990 
GRIGORE RALUCA ADMINISTRATOR 2020 
MANCIU VICTOR MAGAZIONER 1981-1985 

 

3.4.2. Contabilitate 
 

COLCERIU-TITIENI-BAUMAN 
ANNE-MARIE 

CONTABIL 2003-2021 

CODARCEA LENUȚA CONTABIL 1971-1988 
CRISTEA VICTORIA CONTABIL PRIMAR 1990-2003 
VERȘAN MARIA CONTABIL ȘEF 1989-2010 

ARPADI CARLA-ALEXANDRINA 
ADMINISTRATOR FINANCIAR 
PARIMONIU 

2017-2021 

RUS TUDORICA CONTABIL 2014 
VERȘAN MARIA CONTABIL ȘEF 1988-2017 

 
3.4.3. Biblioteca 

 
COLDEA MARINELA BIBLIOTECAR 2006-2021 
GIVULESCU MIHAELA BIBLIOTECAR 2004-2006 
POP ADRIANA-MIHAELA BIBLIOTECAR 1986-2003 

 
3.4.4. Administrativ 

 
BOT VASILE ADMINISTRATOR  1978-1979 
COSMA RADU MAGAZIONER 1978-1979 
COZMA VICTORIA MAGAZIONER 1992-2010 
COZMA VICTORIA CASIER 1991 
CRIȘAN TATIANA-LIANA ADMINISTRATOR 1996-2021 
FULOP ATTILA ADMINISTRATOR 1975-1990 
GRIGORE RALUCA ADMINISTRATOR 2020 
MANCIU VICTOR MAGAZIONER 1981-1985 

 

3.4.2. Contabilitate 
 

COLCERIU-TITIENI-BAUMAN 
ANNE-MARIE 

CONTABIL 2003-2021 

CODARCEA LENUȚA CONTABIL 1971-1988 
CRISTEA VICTORIA CONTABIL PRIMAR 1990-2003 
VERȘAN MARIA CONTABIL ȘEF 1989-2010 
ARPADI CARLA-ALEXANDRINA ADMINISTRATOR FINANCIAR 

PARIMONIU 
2017-2021 

RUS TUDORICA 
CONTABIL 

2014 
VERȘAN MARIA 

CONTABIL ȘEF 
1988-2017 

 
3.4.3. Biblioteca 

 COLDEA MARINELA BIBLIOTECAR 2006-2021 
GIVULESCU MIHAELA BIBLIOTECAR 2004-2006 
POP ADRIANA-MIHAELA BIBLIOTECAR 1986-2003 
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COZMA VICTORIA MAGAZIONER 1992-2010 
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FULOP ATTILA ADMINISTRATOR 1975-1990 
GRIGORE RALUCA ADMINISTRATOR 2020 
MANCIU VICTOR MAGAZIONER 1981-1985 

 

3.4.2. Contabilitate 
 

COLCERIU-TITIENI-BAUMAN 
ANNE-MARIE 

CONTABIL 2003-2021 

CODARCEA LENUȚA CONTABIL 1971-1988 
CRISTEA VICTORIA CONTABIL PRIMAR 1990-2003 VERȘAN MARIA CONTABIL ȘEF 1989-2010 
ARPADI CARLA-ALEXANDRINA ADMINISTRATOR FINANCIAR 

PARIMONIU 
2017-2021 

RUS TUDORICA CONTABIL 2014 
VERȘAN MARIA CONTABIL ȘEF 1988-2017 

 
3.4.3. Biblioteca 

 
COLDEA MARINELA BIBLIOTECAR 2006-2021 
GIVULESCU MIHAELA BIBLIOTECAR 2004-2006 
POP ADRIANA-MIHAELA BIBLIOTECAR 1986-2003 
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COZMA VICTORIA CASIER 1991 
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GRIGORE RALUCA ADMINISTRATOR 2020 
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RUS TUDORICA CONTABIL 2014 
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COZMA VICTORIA CASIER 1991 
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GRIGORE RALUCA ADMINISTRATOR 2020 
MANCIU VICTOR MAGAZIONER 1981-1985 

 

3.4.2. Contabilitate 
 

COLCERIU-TITIENI-BAUMAN 
ANNE-MARIE 

CONTABIL 2003-2021 

CODARCEA LENUȚA CONTABIL 1971-1988 
CRISTEA VICTORIA CONTABIL PRIMAR 1990-2003 
VERȘAN MARIA CONTABIL ȘEF 1989-2010 
ARPADI CARLA-ALEXANDRINA ADMINISTRATOR FINANCIAR 

PARIMONIU 
2017-2021 

RUS TUDORICA 
CONTABIL 

2014 
VERȘAN MARIA 

CONTABIL ȘEF 
1988-2017 

 
3.4.3. Biblioteca 

 COLDEA MARINELA BIBLIOTECAR 2006-2021 
GIVULESCU MIHAELA BIBLIOTECAR 2004-2006 
POP ADRIANA-MIHAELA BIBLIOTECAR 1986-2003 

 
3.4.4. Administrativ 

 
BOT VASILE ADMINISTRATOR  1978-1979 
COSMA RADU MAGAZIONER 1978-1979 
COZMA VICTORIA MAGAZIONER 1992-2010 
COZMA VICTORIA CASIER 1991 
CRIȘAN TATIANA-LIANA ADMINISTRATOR 1996-2021 
FULOP ATTILA ADMINISTRATOR 1975-1990 
GRIGORE RALUCA ADMINISTRATOR 2020 
MANCIU VICTOR MAGAZIONER 1981-1985 

 

3.4.2. Contabilitate 
 

COLCERIU-TITIENI-BAUMAN 
ANNE-MARIE 

CONTABIL 2003-2021 

CODARCEA LENUȚA CONTABIL 1971-1988 
CRISTEA VICTORIA CONTABIL PRIMAR 1990-2003 
VERȘAN MARIA CONTABIL ȘEF 1989-2010 
ARPADI CARLA-ALEXANDRINA ADMINISTRATOR FINANCIAR 

PARIMONIU 
2017-2021 

RUS TUDORICA 
CONTABIL 2014 

VERȘAN MARIA 
CONTABIL ȘEF 1988-2017 

 
3.4.3. Biblioteca 

 
COLDEA MARINELA BIBLIOTECAR 2006-2021 
GIVULESCU MIHAELA BIBLIOTECAR 2004-2006 
POP ADRIANA-MIHAELA BIBLIOTECAR 1986-2003 

 
3.4.4. Administrativ 

 
BOT VASILE ADMINISTRATOR  1978-1979 
COSMA RADU MAGAZIONER 1978-1979 
COZMA VICTORIA MAGAZIONER 1992-2010 
COZMA VICTORIA CASIER 1991 
CRIȘAN TATIANA-LIANA ADMINISTRATOR 1996-2021 
FULOP ATTILA ADMINISTRATOR 1975-1990 
GRIGORE RALUCA ADMINISTRATOR 2020 
MANCIU VICTOR MAGAZIONER 1981-1985 

 

3.4.2. Contabilitate 
 

COLCERIU-TITIENI-BAUMAN 
ANNE-MARIE 

CONTABIL 2003-2021 

CODARCEA LENUȚA CONTABIL 1971-1988 
CRISTEA VICTORIA CONTABIL PRIMAR 1990-2003 
VERȘAN MARIA CONTABIL ȘEF 1989-2010 
ARPADI CARLA-ALEXANDRINA ADMINISTRATOR FINANCIAR 

PARIMONIU 
2017-2021 

RUS TUDORICA CONTABIL 
2014 VERȘAN MARIA CONTABIL ȘEF 
1988-2017  

3.4.3. Biblioteca 
 

COLDEA MARINELA BIBLIOTECAR 2006-2021 
GIVULESCU MIHAELA BIBLIOTECAR 2004-2006 
POP ADRIANA-MIHAELA BIBLIOTECAR 1986-2003 

 
3.4.4. Administrativ 

 
BOT VASILE ADMINISTRATOR  1978-1979 
COSMA RADU MAGAZIONER 1978-1979 
COZMA VICTORIA MAGAZIONER 1992-2010 
COZMA VICTORIA CASIER 1991 
CRIȘAN TATIANA-LIANA ADMINISTRATOR 1996-2021 
FULOP ATTILA ADMINISTRATOR 1975-1990 
GRIGORE RALUCA ADMINISTRATOR 2020 
MANCIU VICTOR MAGAZIONER 1981-1985 
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NICULESCU SOFIA CASIER 1982 
PINTEA VERONICA ADMINISTRATOR 1980-1983 
POP SIMION ADMINISTRATOR 1991-1999 
POP VIORICA CASIER 1993 
RADU ZMARANDA CASIER/ 

ADMINISTRATOR ȘCOALĂ 
1986-1990 

SUCIU RADU ADMINISTRATOR 2021 
ȘINCA LIDIA ADMINISTRATOR 1972 
UNGURAȘ ALEXANDRA ADMINISTRATOR 1991 

 
3.4.5. Administratori de rețea 

 
GEORGIU DANIEL ADMINISTRATOR DE REȚEA 2007-2014 
POP MARIA-MONICA ADMINISTRATOR DE REȚEA 2017-2021 

 
3.4.6. Internat 

 
BELDEA ADI DĂNUȚ SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 1991 
BUCUR FLORIN  PEDAGOG 1989-1991 
CHINDRIȘ NICOLAE PEDAGOG 2020-2021 
CONTI IOAN SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 1990-1991 
CRISTEA CELIA SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 1990-1993 
CRIȘAN FELICIAN SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 2019-2021 
GUGURA ȘTEFAN SUPRAVGHETOR DE NOAPTE 1994-1995 
HEBEAN HOREA PEDAGOG 1982-1984 
IRIMUS AURICA PEDAGOG 1988-1991 
KURUCZ FERENC SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 1992-1993 
LACZKO KATALIN SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 1991 

116



 

NICULESCU SOFIA CASIER 1982 
PINTEA VERONICA ADMINISTRATOR 1980-1983 
POP SIMION ADMINISTRATOR 1991-1999 
POP VIORICA CASIER 1993 
RADU ZMARANDA CASIER/ 

ADMINISTRATOR ȘCOALĂ 
1986-1990 

SUCIU RADU ADMINISTRATOR 2021 
ȘINCA LIDIA ADMINISTRATOR 1972 
UNGURAȘ ALEXANDRA ADMINISTRATOR 1991 

 
3.4.5. Administratori de rețea 

 
GEORGIU DANIEL ADMINISTRATOR DE REȚEA 2007-2014 
POP MARIA-MONICA ADMINISTRATOR DE REȚEA 2017-2021 

 
3.4.6. Internat 

 
BELDEA ADI DĂNUȚ SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 1991 
BUCUR FLORIN  PEDAGOG 1989-1991 
CHINDRIȘ NICOLAE PEDAGOG 2020-2021 
CONTI IOAN SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 1990-1991 
CRISTEA CELIA SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 1990-1993 
CRIȘAN FELICIAN SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 2019-2021 
GUGURA ȘTEFAN SUPRAVGHETOR DE NOAPTE 1994-1995 
HEBEAN HOREA PEDAGOG 1982-1984 
IRIMUS AURICA PEDAGOG 1988-1991 
KURUCZ FERENC SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 1992-1993 
LACZKO KATALIN SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 1991 

 

LASCU RADU PEDAGOG 1985-1989 
MAN MARIA PEDAGOG 1979-1980 
MINSCU ANA PEDAGOG 1982 
MUNTEAN ANTONELA SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 1996-2002 
NISTOR VIRGIL SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 1996-2020 
PINTEA VERONICA PEDAGOG 1978 
PÎRVU REMUS PEDAGOG/ INSTITUTOR 1994-1998 
POP VIORICA-ADRIANA PEDAGOG 2013-2014 
POPA ANTONELA SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE 1994-1995 
ROȘCA VIORICA PEDAGOG 1978-1987 
RUS EMIL PEDAGOG 1978-1981 
RUSU MARIANA PEDAGOG 1981 
SACALIȘ ILEANA PEDAGOG 1994 
ȘAITIȘ GENICA PEDAGOG 1990-2010 

 
 

3.4.7. Laboranți 
 

CREȚU RADU LABORANT 1991 
CRISTEA OANA LABORANT 1992-1994 
CROITORU CORINA LABORANT 1992-1994 
FEURDEAN RADU ANALIST 1997-1998 
GHEȚA GABRIEL TEHNICIAN 1993 
GÎRDA MIRELA-MONICA LABORANT 2006-2010 
GUGURA ȘTEFAN LABORANT 1993 
KUN VALENTINA LABORANT 1994-1995 
LAZE NISTOR ANALIST 1991 
MATEESCU BOGDAN-CĂTĂLIN TEHNICIAN 2005 
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MIRON LAURENȚIU ANALIST 1999-2000 
MOLDOVAN MARIANA LABORANT 1991-1994 
SÎRGHI ELENA LABORANT 1992-2005 
SOCACIU IOAN-TIBERIU TEHNICIAN 2004 
ȘAITIȘ GENICA LABORANT 1993 
VIDICAN DOREL LABORANT 1993 
VLAD VASILE TEHNICIAN/ LABORANT 1992 
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MIRON LAURENȚIU ANALIST 1999-2000 
MOLDOVAN MARIANA LABORANT 1991-1994 
SÎRGHI ELENA LABORANT 1992-2005 
SOCACIU IOAN-TIBERIU TEHNICIAN 2004 
ȘAITIȘ GENICA LABORANT 1993 
VIDICAN DOREL LABORANT 1993 
VLAD VASILE TEHNICIAN/ LABORANT 1992 

 
 

3.5. ȘEFI DE PROMOȚIE 

1975 PĂNUT DORIN 9.34 
1976 MOCANU DORIN 9.72 
1977 MARCOVICS EVA 9.59 
1978 DUMA ILEANA 9.54 
1979 GĂINĂ ZICA 9.60 
1980 ZSAKO IOAN 9.86 
1981 SUCIU MIOARA 9.82 
1982 MOLDOVANU MONICA 9.57 
1983 LENART CRISTIAN 9.92 
1984 ALEXANDRU MARIUS 9.76 
1985 ȘTEȚIU RODICA 9.40 
1986 JANOȘI TIBOR 9.67 
1987 MÂRZA ALINA 9.55 
1988 BOIER IOANA 9.87 
1989 NIȚCHI DOINA 9.96 
1990 BRECKNER HANNELORE 9.85 
1991 TODEA ADRIANA 9.25 
1992 GABOR ADRIANA 9.50 
1993 LISTEȘ OVIDIU 10 
1994 PĂTRUȚ EMILIA-MARIA 9.37 
1995 CĂLIN RADU 9.66 
1996 DEAC ALINA 9.81 
1997 DANI ANDREEA 9.57 
1998 MĂRGINEAN ANCA 9.71 
1999 SPIGHEL DANIEL 9.64 
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2000 SOCACIU MIHAI 9.57 
2001 ALMĂȘAN VOICHIȚA 9.72 
2002 BOJAN IOANA 9.70 
2003  CHIRILĂ ANDREEA 9.92 
2004 ROMAN FLAVIU 9.88 
2005 GORON ANCA 9.92 
2006 NEGREAN IOANA 9.84 
2007 MUREȘAN VOICHIȚA 9.77 
2008 POP LĂCRIMIOARA 9.96 
2009 BERCI CRISTINA 9.99 

2010 TURCU TUDOR-CRISTIAN  
DEAC ANAMARIA 9,83 

2011 BĂLAN CĂTĂLIN  9.94 
2012 MIRCESCU LIGIA  10 
2013 BOLUNDUȚ ALEXANDRU-CRISTIAN 10 
2014 MÎRZA TRAIAN-DARIUS 9.94 
2015 POP NICOLETA DENISA  9.82 
2016 MIRCESCU IULIA-DANIELA  9.96 
2017 GABOR IOANA-RALUCA  9.95 
2018 POP DANIEL-AVRAM 9.95 
2019 SERA VICTOR  9.92 
2020 MERA MIHAI-MIRCEA  9.91 
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2000 SOCACIU MIHAI 9.57 
2001 ALMĂȘAN VOICHIȚA 9.72 
2002 BOJAN IOANA 9.70 
2003  CHIRILĂ ANDREEA 9.92 
2004 ROMAN FLAVIU 9.88 
2005 GORON ANCA 9.92 
2006 NEGREAN IOANA 9.84 
2007 MUREȘAN VOICHIȚA 9.77 
2008 POP LĂCRIMIOARA 9.96 
2009 BERCI CRISTINA 9.99 

2010 TURCU TUDOR-CRISTIAN  
DEAC ANAMARIA 9,83 

2011 BĂLAN CĂTĂLIN  9.94 
2012 MIRCESCU LIGIA  10 
2013 BOLUNDUȚ ALEXANDRU-CRISTIAN 10 
2014 MÎRZA TRAIAN-DARIUS 9.94 
2015 POP NICOLETA DENISA  9.82 
2016 MIRCESCU IULIA-DANIELA  9.96 
2017 GABOR IOANA-RALUCA  9.95 
2018 POP DANIEL-AVRAM 9.95 
2019 SERA VICTOR  9.92 
2020 MERA MIHAI-MIRCEA  9.91 

3.6. PALMARES INTERNAȚIONAL 
 

1982-1983 
Grecu Dan 
Olimpiada Internațională de Matematică, Paris, Franța 
Premiul al II-lea 
 
1983-1984 
Grindeanu Iulian  
Olimpiada Balcanică de Matematică, Sofia, Bulgaria 
Premiul I 
Medalie de aur 
 
1984-1985 
Grindeanu Iulian 
Olimpiada Balcanică de Matematică, Atena, Grecia 
Premiul I  
Medalie de aur 
 
1985-1986 
Grindeanu Iulian 
Olimpiada Internațională de Matematică, Varșovia, Polonia 
Premiul al II-lea 
Medalie de aur 
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1986-1987  
Vasiu Adrian  
Olimpiada Balcanică de Matematică, Atena, Grecia 
Premiul I  
Medalie de aur 
 
1986-1987  
Vasiu Adrian  
Olimpiada Internațională de Matematică, Havana, Cuba 
Premiul I  
Medalie de aur 
 
1987-1988  
Vasiu Adrian  
Olimpiada Balcanică de Matematică, Cipru  
Premiul I  
Medalie de aur 
 
1987-1988  
Vasiu Adrian  
Olimpiada Internațională de Matematică, Camberra, 
Australia 
Premiul I  
Medalie de aur 
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1986-1987  
Vasiu Adrian  
Olimpiada Balcanică de Matematică, Atena, Grecia 
Premiul I  
Medalie de aur 
 
1986-1987  
Vasiu Adrian  
Olimpiada Internațională de Matematică, Havana, Cuba 
Premiul I  
Medalie de aur 
 
1987-1988  
Vasiu Adrian  
Olimpiada Balcanică de Matematică, Cipru  
Premiul I  
Medalie de aur 
 
1987-1988  
Vasiu Adrian  
Olimpiada Internațională de Matematică, Camberra, 
Australia 
Premiul I  
Medalie de aur 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1997-1998  
Scorțaru Mihai  
Olimpiada Balcanică de Informatică, Drama, Grecia  
Premiul al II-lea 
 
2003-2004 
Roman Flaviu 
Banabic Radu 
Letia Mihai 
Timar Mihai 
Dăian Lorena 
Dăian Andrei 
All Star Contest International Contest of Computers 
Science, SUA  
Premiul al III-lea 
 
2007-2008 
Turcu Tudor-Cristian 
Olimpiada Internațională de Astronomie, Simeiz, Ucraina 
Premiul al III-lea 
 
2007-2008 
Turcu Tudor-Cristian 
Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, 
Chiang Mai, Thailanda 
Mențiune de onoare 
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2007-2008 
Turcu Cornel-Traian 
Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, 
Chiang Mai, Thailanda 
Mențiune de onoare 
 
2007-2008 
Vidrighin Mihai-Dorian  
Olimpiada Internațională de Fizică, Hanoi, Vietnam  
Medalie de argint 
 
2007-2008 
Echipa de majorete Madness UMF  
Bojor Andrada 
Cătinaș Manuela 
Popa Andreea 
Roman Laura 
Tonca Alina 
Tonca Adriana 
Campionatul European de majorete, Tivat, Muntenegru 
Premiul I  
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2007-2008 
Turcu Cornel-Traian 
Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, 
Chiang Mai, Thailanda 
Mențiune de onoare 
 
2007-2008 
Vidrighin Mihai-Dorian  
Olimpiada Internațională de Fizică, Hanoi, Vietnam  
Medalie de argint 
 
2007-2008 
Echipa de majorete Madness UMF  
Bojor Andrada 
Cătinaș Manuela 
Popa Andreea 
Roman Laura 
Tonca Alina 
Tonca Adriana 
Campionatul European de majorete, Tivat, Muntenegru 
Premiul I  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2009-2010 
Trupa de teatru „Audiență Generală” 
Mocan Deea 
Tămaș Emil 
Oltean Mihai 
Țop Romana 
Teodorescu Alexandru 
Festivalul Mondial al Creativității, San Remo, Italia 
Premiul I 
 
2009-2010 
Bălan Cătălin  
Concursul Internațional de proiecte INFOMATRIX 
Premiul al II-lea  
Medalie de aur 
 
2010-2011 
Bălan Cătălin  
Concursul Internațional de proiecte INFOMATRIX 
Medalie de bronz 
 
2010-2011 
Nascu Ioan 
Concursul Internațional Clubul de dezbateri 
Premiul I 
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2010-2011 
Velea Alexandru 
Olimpiada Balcanică de Informatică 
Medalie de Bronz 
 
2011-2012 
Bolunduț Alexandru  
Olimpiada Internațională de Biologie, Singapore 
Medalie de bronz 
 
2011-2012 
Mîrza Darius-Traian 
Concursul Internațional „Cassini Scientist for a day”, 
organizat de NASA 
Premiul al II-lea  
 
2011-2012 
Bolunduț Alexandru  
Militaru Cristian  
Concursul Internațional „Cassini Scientist for a day”, 
organizat de NASA 
Premiul al III-lea  
 
2012-2013 
Bolunduț Alexandru  
Olimpiada Internațională de Biologie, Elveția 
Medalie de bronz 
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2010-2011 
Velea Alexandru 
Olimpiada Balcanică de Informatică 
Medalie de Bronz 
 
2011-2012 
Bolunduț Alexandru  
Olimpiada Internațională de Biologie, Singapore 
Medalie de bronz 
 
2011-2012 
Mîrza Darius-Traian 
Concursul Internațional „Cassini Scientist for a day”, 
organizat de NASA 
Premiul al II-lea  
 
2011-2012 
Bolunduț Alexandru  
Militaru Cristian  
Concursul Internațional „Cassini Scientist for a day”, 
organizat de NASA 
Premiul al III-lea  
 
2012-2013 
Bolunduț Alexandru  
Olimpiada Internațională de Biologie, Elveția 
Medalie de bronz 
 

 
 

 
 

 
 

2013-2014 
Velea Alexandru 
Olimpiada Internațională de Informatică 
Medalie de argint 
 
2013-2014 
Velea Alexandru 
Olimpiada Europeană de Informatică, Jena, Germania 
Medalie de argint 
 
2014-2015 
Velea Alexandru 
Olimpiada de Informatică, faza internațională, Kazahstan  
Medalie de argint 
 
2014-2015 
Velea Alexandru 
Olimpiada de Informatică a Țărilor Europei Centrale, Brno, 
Cehia 
Medalie de aur 
 
2014-2015 
Velea Alexandru 
Olimpiada Internaţională de Informatică din Taipei, Taiwan 
Medalie de argint 
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2015-2016 
Nechita Sebastian 
Olimpiada de Informatică a Țărilor Europei Centrale, Piatra 
Neamț, România 
Medalie de bronz 
 
2017-2018 
Echipa liceului 
Concursul internațional de proiecte European STEM 
League, Dortmund, Germania 
Premiul I  
 
2018-2019 
Șera Victor  
Olimpiada Internațională de Limba și literatura latină, 
Certamen Horatianum, Venosa, Italia  
Premiul I 
 
2018-2019 
Șera Victor  
Olimpiada Internațională Certamen Ciceronianum Arpinas, 
Arpino, Italia 
Mențiune  
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2015-2016 
Nechita Sebastian 
Olimpiada de Informatică a Țărilor Europei Centrale, Piatra 
Neamț, România 
Medalie de bronz 
 
2017-2018 
Echipa liceului 
Concursul internațional de proiecte European STEM 
League, Dortmund, Germania 
Premiul I  
 
2018-2019 
Șera Victor  
Olimpiada Internațională de Limba și literatura latină, 
Certamen Horatianum, Venosa, Italia  
Premiul I 
 
2018-2019 
Șera Victor  
Olimpiada Internațională Certamen Ciceronianum Arpinas, 
Arpino, Italia 
Mențiune  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

2018-2019 
Boier Adrian  
Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist, New 
York, SUA 
Premiul I  
Medalie de aur 
 
2018-2019 
Muntean Adrian  
Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist, New 
York, SUA 
Premiul al III-lea  
Medalie de bronz 
 
2019-2020 
Giurgiu Andreea-Daniela  
#YouthvsCovid Hackathon 
Premiul I 
 
2020-2021 
Roman Iustin-Alexandru  
Concursul Internațional „Prime Violin”, Banska Bystrica, 
Slovacia 
Premiul al II-lea 
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2020-2021 
Roman Iustin-Alexandru  
„George Manoliu-Master of String” International 
Competition for Violin and Cello, București 
Premiul I 
 
2020-2021 
Roman Iustin-Alexandru  
Concursul Internațional pentru Tineri Muzicieni Città Di 
Massa, ediția a X-a, Italia 
Premiul al II-lea 
 
2020-2021 
Roman Iustin-Alexandru  
„King’s Peak International Competition”, SUA 
Premiul al III-lea 
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2020-2021 
Roman Iustin-Alexandru  
„George Manoliu-Master of String” International 
Competition for Violin and Cello, București 
Premiul I 
 
2020-2021 
Roman Iustin-Alexandru  
Concursul Internațional pentru Tineri Muzicieni Città Di 
Massa, ediția a X-a, Italia 
Premiul al II-lea 
 
2020-2021 
Roman Iustin-Alexandru  
„King’s Peak International Competition”, SUA 
Premiul al III-lea 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

 

 
DIPLOME DE EXCELENȚĂ  

acordate de către Ministerul Educației datorită succeselor obținute 
la olimpiadele și concursurile internaționale 
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3.7. REVISTELE ȘCOLII 

    
1977 1978-1979 1980 1981 

    
1982 1983 1984 1985 

    
1986 1987 1988 1989 
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3.7. REVISTELE ȘCOLII 

    
1977 1978-1979 1980 1981 

    
1982 1983 1984 1985 

    
1986 1987 1988 1989 

 

    
1994 1994 1995 1995 

    
1995 1995 1995 1997 

   

 

1997 1998 1998  
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2010 2010 2011 2012 

    
2013 2014 2015 2016 

   

 

2017 2018 2019  
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2010 2010 2011 2012 

    
2013 2014 2015 2016 

   

 

2017 2018 2019  
 

3.8. PUBLICAȚIILE PROFESORILOR 

    
ALB GRAȚIELA BĂLAN ADINA BĂLAN ADINA BĂLAN GABRIELA 

    
BĂLAN GABRIELA BALICA IOAN BALICA IOAN BALICA IOAN 

    
BALICA IOAN BALICA IOAN BOTEZAN ALEXANDRA BRAIC GABRIEL 
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BRAIC GABRIEL CHEȚA DANA CHIFOR MONICA CHIFOR MONICA 

    
CHIFOR MONICA CHIFOR MONICA CHIFOR MONICA COLCERIU LAURA 

    
COLCERIU LAURA COLCERIU LAURA COMAN MARIANA COMAN MARIANA 
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BRAIC GABRIEL CHEȚA DANA CHIFOR MONICA CHIFOR MONICA 

    
CHIFOR MONICA CHIFOR MONICA CHIFOR MONICA COLCERIU LAURA 

    
COLCERIU LAURA COLCERIU LAURA COMAN MARIANA COMAN MARIANA 

 

    
COMȘA MARIUS COMȘA MARIUS COMȘA MARIUS COMȘA MARIUS 

    
COMȘA MARIUS COMȘA MARIUS COMȘA MARIUS COMȘA MARIUS 

    
COMȘA MARIUS COMȘA MARIUS COMȘA MARIUS COMȘA MARIUS 
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CORDA MINERVA CORDA MINERVA CORDA MINERVA CUCU IOANA 

    
DEAK-FOGARASI ZITA DEAK-FOGARASI ZITA DEAK-FOGARASI ZITA GIURGEA MIHAELA 

    
GROSU IOAN GRUIȚA VEZENTAN DIANA GURZĂU AMALIA HAGĂU ANA-MARIA 
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CORDA MINERVA CORDA MINERVA CORDA MINERVA CUCU IOANA 

    
DEAK-FOGARASI ZITA DEAK-FOGARASI ZITA DEAK-FOGARASI ZITA GIURGEA MIHAELA 

    
GROSU IOAN GRUIȚA VEZENTAN DIANA GURZĂU AMALIA HAGĂU ANA-MARIA 

 

    
HAGĂU ANA-MARIA HAGĂU ANA-MARIA HAIDU SIMONA HOROTAN IOAN 

    
HUDREA MIHAI IONESCU CLARA IONESCU CLARA IONESCU CLARA 

    
IONESCU CLARA IONESCU EUGEN JULEAN LIVIA JULEAN LIVIA 
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JULEAN LIVIA JULEAN LIVIA JULEAN LIVIA MARIAN ANA-CRISTINA 

    
MARIAN ANA-CRISTINA MELANCU ȘTEFAN MELANCU ȘTEFAN MELANCU ȘTEFAN 

    
MELANCU ȘTEFAN MELANCU ȘTEFAN MELANCU ȘTEFAN MELANCU ȘTEFAN 
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JULEAN LIVIA JULEAN LIVIA JULEAN LIVIA MARIAN ANA-CRISTINA 

    
MARIAN ANA-CRISTINA MELANCU ȘTEFAN MELANCU ȘTEFAN MELANCU ȘTEFAN 

    
MELANCU ȘTEFAN MELANCU ȘTEFAN MELANCU ȘTEFAN MELANCU ȘTEFAN 

 

    
MELANCU ȘTEFAN MOLDOVAN GEORGETA MOLDOVAN GEORGETA NEGRESCU LIVIU 

    
NEGRESCU LIVIU NEGRESCU LIVIU PARASCHIV EUGENIA PARASCHIV EUGENIA 

    
PERDE ANCUȚA-GEORGETA PERDE ANCUȚA-GEORGETA PERDE ANCUȚA-GEORGETA PERDE ANCUȚA-GEORGETA 
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PERDE ANCUȚA-GEORGETA PETRILĂ SONIA PETRILĂ SONIA PLĂIAȘ MARIA 

    
PLĂIAȘ MARIA PLĂIAȘ MARIA POP ANDREI POP EMILIA 

    
POP MARIA POPA DIANA-COSMINA POPA DIANA-COSMINA POPA TINCUȚA 
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PERDE ANCUȚA-GEORGETA PETRILĂ SONIA PETRILĂ SONIA PLĂIAȘ MARIA 

    
PLĂIAȘ MARIA PLĂIAȘ MARIA POP ANDREI POP EMILIA 

    
POP MARIA POPA DIANA-COSMINA POPA DIANA-COSMINA POPA TINCUȚA 

 

    
RADU CĂTĂLINA RANCEA DOINA RANCEA DOINA RANCEA DOINA 

    
RANCEA DOINA RANCEA DOINA RANCEA DOINA ȘORTAN MARIANA 

    
TIMAR VIOREL TOMA CORINA TOMA CORINA TOMA CORINA 
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TOMA CORINA TOPAN CLAUDIA TOPAN CLAUDIA TOPAN CLAUDIA 

    
TOPAN CLAUDIA TOPAN CLAUDIA TOPAN CLAUDIA VAIDA DANA 

    
VAIDA DANA VAIDA DANA VĂLEAN FELICIA VĂLEAN FELICIA 
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TOMA CORINA TOPAN CLAUDIA TOPAN CLAUDIA TOPAN CLAUDIA 

    
TOPAN CLAUDIA TOPAN CLAUDIA TOPAN CLAUDIA VAIDA DANA 

    
VAIDA DANA VAIDA DANA VĂLEAN FELICIA VĂLEAN FELICIA 

 

3.5. PRESA 

1977 1981 

    
1987 1997 2000 

  

  

2000 2001 
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2001 

    
2001 2002 2010 

 

 
 

 

  
2010                                           2013 
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2001 

    
2001 2002 2010 

 

 
 

 

  
2010                                           2013 

    

2013 2014 
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2014 

    
2015 2016 

    
2016 
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2014 

    
2015 2016 

    
2016 

    
 

2016 

    
2017 2018 

    
2018 2019 
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2019 

    
 

    
 

     

2019 
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2019 

    
 

    
 

     

2019 
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2019 

    
2020 

    
 

     

2020 2021 
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2019 

    
2020 

    
 

     

2020 2021 
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4. SEMICENTENARUL ÎN IMAGINI 



 

 

 

4. SEMICENTENARUL ÎN IMAGINI 





 

Tiberiu Popoviciu 
alături de Elena 
Popoviciu 

 

 
Elev al Liceului 
„Moise Nicoară” 
din Arad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student la Paris 
L’Ecole Normale 

Supérieure 
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Tiberiu Popoviciu, 
academicianul 

  
Alături de ingineri, la 
construcția ordinatorului 
DACICC-200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comunicarea 
academicianului Mihoc, 

1963 
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Tiberiu Popoviciu, 
academicianul 

  
Alături de ingineri, la 
construcția ordinatorului 
DACICC-200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comunicarea 
academicianului Mihoc, 

1963 
 

 

Prima locație în care 
a funcționat liceul, 
str. 23 August  

 

 

Grup de profesori la 
construcția de pe 
Calea Turzii 

Începuturile construcției  
de pe Calea Turzii  
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Grup de profesori la 
construcția de pe Calea 
Turzii 

 

 

Grup de profesori la 
construcția de pe Calea 
Turzii 

Clădirea liceului de pe 
Calea Turzii 
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Grup de profesori la 
construcția de pe Calea 
Turzii 

 

 

Grup de profesori la 
construcția de pe Calea 
Turzii 

Clădirea liceului de pe 
Calea Turzii 

 

 

 

 

 
Profesorul universitar 
Sever-Aurel Groze,  
Facultatea de Matematică, din cadrul 
Universității „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Primul director al Liceului de Informatică 
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FELIX C-256 
Unitatea centrală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de comandă 
Mașina de scris în 

consolă  
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FELIX C-256 
Unitatea centrală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul de comandă 
Mașina de scris în 

consolă  

 

Unități de discuri  
magnetice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unități de bandă 
magnetică 
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Perforatoare de 
cartele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprimantă 
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Perforatoare de 
cartele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprimantă 
 

  

  

  

  
Clădirea liceului, anii 1980 Clădirea liceului, anii 2021 
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Sala Felix,  
anii 1980 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala Felix,  
anii 1990  
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Sala Felix,  
anii 1980 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala Felix,  
anii 1990  

 

Sala Felix,  
anii 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala Felix,  
anii 2010  
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Sala Felix,  
anii 2020 
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Sala Felix,  
anii 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Cabinetul fonic, 
anii 1980 

 
 
 
 
 

Cabinetul fonic, 
anii 2000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cabinetul fonic, 
acum Sala festivă 
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Laborator 
de chimie, anii 1980 

 
 
 
 
 

Laborator 
de fizică, anii 1980 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laborator 
de fizică, anii 1980 
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Laborator 
de chimie, anii 1980 

 
 
 
 
 

Laborator 
de fizică, anii 1980 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laborator 
de fizică, anii 1980 

 

 

Laborator de informatică,  
anii 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laborator de informatică,  
anii 2020  
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Participanți la cinci ediții ale 
concursului internațional  

All Star Contest International 
Contest of Computers Science, 

din anul 2000 până în anul 2004 
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Participanți la cinci ediții ale 
concursului internațional  

All Star Contest International 
Contest of Computers Science, 

din anul 2000 până în anul 2004 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trupa de teatru  
„Audiență Generală” 

Premiul I la Festivalul Mondial 
al Creativității din San Remo, 

ediția 2010 
 

  

173



 

 

 

 
Trupa de teatru  

„Audiență Generală”,  
Spectacole jucate  
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Trupa de teatru  

„Audiență Generală”,  
Spectacole jucate  

 

 

 

 

 
Cluburile IMPACT 
After School Special 

și 
InfoIMPACT 

175



  

  

 

 
 
 
Echipa de majorete Madness UMF 
Campionatul European de majorete,  
Tivat, Muntenegru 
Premiul I 
2007-2008 
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Echipa de majorete Madness UMF 
Campionatul European de majorete,  
Tivat, Muntenegru 
Premiul I 
2007-2008 
 

 

 

 

 
 

Concursul de programare pentru liceeni, 
„ITeam-net Tiberiu Popoviciu”, 

2010-2014 

177



 

 

 

 
 
 
 
 
Trupa de teatru  
în limba engleză, 
înființată în anul 2012 

 

 

178



 

 

 

 
 
 
 
 
Trupa de teatru  
în limba engleză, 
înființată în anul 2012 

 

 

 

 

 
 
Programul și concursul MoneySense 
Echipa „Baloane colorate” 
Premiul I 
2013-2014 

179



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adrian Dușa, 
reprezentant al 

Comisiei Europene 
Proiectul  

„Back to School”, 
2015 și 2019 
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Adrian Dușa, 
reprezentant al 

Comisiei Europene 
Proiectul  

„Back to School”, 
2015 și 2019 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Olimpiada de 
Cultură Generală 

a Tinerilor,  
2015-2019 
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Proiectul 
„Sănătatea 
începe din 
farfurie”, în 
parteneriat cu 
Selgros, 2015 
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Proiectul 
„Sănătatea 
începe din 
farfurie”, în 
parteneriat cu 
Selgros, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proiectul „Datini și obiceiuri 
de Crăciun”, 2015 
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AXIOMATICA INFOSTĂRII 
 

Colegilor, 
Celor care au fost, care sunt și care vor veni, 
Dar, mai ales, celor veșnic nemuritori. 
Starea de Info nu se definește 
Căci, fiind pre complicată, e simplă: Se trăiește! 
Se trăiește prin toți porii, miracole binare, 
Aceleași în orice-anotimp și, totuși, 
Mereu tumultuoase, mereu pline de visare 
Ca un fluviu ce-şi caută guri de vărsare, 
Dar, cum nu le găsește, e-n veșnica dilemă 
Că ne străbate-n suflet. Cu noi e teoremă: 
„Starea de Info sau, altfel, Infostarea 
E urcușul greu pe deal, e înserarea 
Purtată-n ritm de blues pe sub cireșii copți 
Cu cifrele-ntr-o mână și-n gând cu albe nopți; 
E dorul pentru sferă, pentru rostogolire, 
Cântat de trupuri zvelte, înaltă-unduire, 
Si e, deşi nu-i spune primordial, un rit 
Al celor ce trăiesc doar pentru noi în mit. 
Dar mai de preț ca toate în Infostare este - 
Și fi-va peste timpuri - mirabila poveste 
Cu-a fost ca niciodată – O! dacă ar mai fi! - 
Când, de-mi doream un zâmbet, știam că-1 voi găsi, 
Când hohoteam de bine și ne uram de rele, 
C-apoi să iscodim cu mintea între stele 
Ori, coborând din nou pe dealul nostru sacru, 
Ne împărțeam cu toții: dulce, amar și acru,” 
L-această teoremă nu-s demonstrații noi, 
(Și-acelea ce există le izvorâm din noi.) 

Dan Pantea 
Promoția 1985 
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