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EDUCAŢIA – ARTA DE A FACE BINE 

„Împreună ... printre ani” – ediţia a V-a 

 

 

SEMINAR DE FORMARE – Calea spre (re)cunoaștere europeană 

Data: 10 decembrie 2015, ora 11:00 

Locația: Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare 

 

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ – Educația - arta de a face bine 

 Data: 11 decembrie 2015, ora 9:00 - prezentare în plen 

  ora 14:00 - prezentare pe secţiuni 

Locaţia:Colegiul Naţional Gheorghe Şincai Baia Mare, sala festivă – prezentare în plen 

  Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare - prezentare pe secţiuni 

 

SESIUNE DE COMUNICĂRI LA MATEMATICĂ PENTRU ELEVI – Față în față cu adevărul 

Data: 12 decembrie 2015, ora 09:00 – festivitate de deschidere 

  ora 09:45 – prezentare pe secţiuni 

  ora 14:00 – festivitate de  premiere 

Locaţia: Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare 

 sala de sport, festivitate de deschidere și premiere  

 corp A, prezentare pe secţiuni 

 

BALUL  BOBOCILOR 2015 - Golden ticket  

Data: 12 decembrie 2015, ora 17:00 

           Locaţia:  Teatrul Municipal Baia Mare 

 

PROGRAMUL ACȚIUNII 
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EDUCAŢIA – ARTA DE A FACE BINE 

„Împreună ... printre ani” – ediţia a V-a 

Fie că îl cităm pe Platon, care definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau 

de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute”, sau că îi dăm dreptate lui Comenius pentru ideea că 

“omul nu poate deveni om decât dacă este educat” prin cultivarea “semințelor” valorice cu care este 

înzestrat, ori lui Kant, care prefigurează fericirea neamului în desăvârșirea individului, posibilă prin 

actul EDUCAȚIEI, ajungem la același postulat: educația vizează idealul esenței umane exprimat prin 

„a fi și a deveni”. Inspirați de asemenea definiții, precum și de diferența de la o etapă istorică la alta 

a celui care educă, dar și a celui educat, de exemple de urmat în  reușite  ale educatiei, prin Proiectul 

“Impreună …printre ani” prin care ne sărbătorim mentorul spiritual, savantul Emil Racoviță, punem 

și noi accentul pe importanța educației asupra OMULUI exprimată prin “a fi și a deveni” .  

Exemplul savantului este esență de sacrificiu și de dedicare personală pentru nobilul scop al 

educației, așa cum asistentul său, dl. Iosif Wiehmann amintea cu emoție în glas:„Tot ce este bun în 

mine se cheamă Racoviță. Pe mine Racoviță m-a refăcut, m-a băgat in pământ si m-a scos de 

acolo...el a fost trimis pe pământ ca model, nu să își caute goangele, ci să își găsească ființa 

omenească pe care s-o indrepte, s-o facă mai bună, mai conștiincioasă și mai iubitoare de Dumnezeu” 

(Conferința de Zilele Racoviță, noiembrie 2012)   

 Astăzi, la 129 de ani de la nașterea  savantului, omenirea trăiește o nouă revoluție a 

informației. Rolul primordial în acest proces îl are internetul, care transferă puterea cunoașterii din 

mâinile instituțiilor de invățământ în cele ale persoanelor interesate.  

 În acest context, OAMENI asemeni lui Racoviță sunt pătrunși de crezul “Dorim să facem 

disponibilă gratuit cea mai buna educatie din lume oricarei persoane care dorește să beneficieze de 

ea. Credem ca oamenii din intreaga lume vor folosi platform noastra pentru a-si construi o educație 

de elită, accesibilă până de curând doar unor privilegiați, toți acești oameni își vor folosi educația 

pentru îmbunătățirea lor …pentru îmbunătățirea vieții lor, a familiilor lor si pentru dezvoltarea 

comunității in care trăiesc”(Platforma Coursera) 

 Astfel de OAMENI au răspuns prezent invitației  noastre de a-l  sărbători pe Emil Racoviță în 

2015 în activitățile organizate în cadrul Proiectului “IMPREUNĂ ...PRINTRE ANI” și  ne ajută să 

păşim pe urmele lui Racoviţă, în căutarea răspunsului complet la formula educaţiei în spirit ştiinţific, 

de cercetare, curiozitate, descoperire, inovaţie, pentru conturarea profilului uman complex, pregătit 

pentru provocările viitorului.  

IMPREUNĂ, am putea spera să dăm o nouă definiție educației “EDUCATIA – ARTA DE A FACE 

BINE”. 

 

Prof. Mariana Pop 

Director 

Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare 

 

La ceas aniversar 
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EDUCAŢIA – ARTA DE A FACE BINE 

„Împreună ... printre ani” – ediţia a V-a 

Denumirea proiectului: “ÎMPREUNĂ PRINTRE ANI” , ediția a V-a  

Perioada de desfășurare: 10-12 decembrie 2015 

Grup țintă/beneficiari: 900 de elevi ai Liceului Teoretic Emil Racoviță, 120 de elevi invitati de la 

alte școli și licee din judet, 60 de profesori ai liceului și 80 profesori invitați, părinți ai elevilor de 

liceu, membri ai comunității locale 

Coordonatori: 

□ director, profesor Mariana Pop 

□ inspector şcolar de specialitate, profesor Maiorescu Gheorghe 

□ director adjunct, profesor Felicia Ilieșiu 

□ contabil, economist Mariana Beldean  

□ profesor Mihaela Chis, președinte al Comitetului de părinți  

□ Iulia Pop-Vădean, președintele Consiliului Elevilor 

 

OBIECTIVE: 

□ stimularea excelenței și a inovației în procesele educative  

□ implementarea principiilor moderne de educație și formare individuală  

□ promovarea valorilor instituționale prin alinierea la cele europene  

□ proliferarea rezultatelor la nivelul managementului instituțional prin schimb de experiență 

□ promovarea conceptului de educație permanentă 

□ dezvoltarea principiilor de parteneriat educațional, instituțional și comunitar  

□ remodelarea personalității academice și profesionale a omului (elev, profesor, membru al 

comunității) din perspectiva noilor vectori educaționali și atendințelor inovatoare de 

instruire  

 

ARIILE CURRICULARE IMPLICATE: 

□ limbă și comunicare 

□ matematică și științe 

□ om și societate 

□ sport 

□ tehnologii  

 

PRODUSE FINALE ȘI REZULTATE OBȚINUTE  

□ colecție de lucrări metodice și științifice, în format electronic , prezentate în cadrul 

conferinței  pe tema Educația – arta de a face bine  

□ proiect de lecție transdisciplinară și interdisciplinară cu realizare completă în format video 

□ culegere de lucrări științifice ale elevilor pe teme de matematică în format electronic 

□ broșură de prezentare a proiectului  

□ program de lucru al sesiunii interjudețene de referate și comunicări științifice a elevilor la 

matematica 

PLAN DE ACTIVITATE 
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EDUCAŢIA – ARTA DE A FACE BINE 

„Împreună ... printre ani” – ediţia a V-a 

METODE DE EVALUARE SI DISEMINARE FOLOSITE:  

□ feedback din partea participanților (opinii pe pagina de facebook) 

□ articole în presa locală  

□ publicarea materialelor pe site-ul liceului  

□ prezentarea lucrărilor de specialitate metodico-didactică în cadrul Cercurilor Pedagogice la 

disciplinele corespunzătoare 

□ calitatea  și rezultatele proiectelor pentru Școala Europeană depuse de către școlile 

participante la seminarul tematic  “Pași spre (re)cunoastere europeană” 
 

IMPACTUL  ASUPRA INSTITUTIEI 

□ creșterea calității actului instructiv-educativ prin implementarea principiilor de inovație 

didactică în demersul didactic  

□ atingerea obiectivelor strategice și a prioritătilor de dezvoltare instituțională 

□ promovarea imaginii liceului în mediul educațional  

□ dezvoltarea de rețele parteneriale cu școlile participante  

□ consolidarea rolului instituției în comunitate 
 

 

CARACTERUL INOVATOR: 

□ aplicarea strategiei didactice outdoor în lecții la nivelul fiecărei arii curriculare  

□ interferența domeniilor educaționale: performanță didactică, performanță școlară, inovație și 

cercetare știițifică, trans și intredisciplinaritate, educația complementară  

□ reconfigurarea conceptului de educație, în raport cu revoluția informației și tendințele 

actuale de dezvoltare personală  

□ școala europeană – colaborare constructivă în condițiile competitivității  
 

 

SUSTENABILITATEA  ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ȘI A REZULTATELOR 

OBȚINUTE:  

□ extinderea colaborării cu alte instituții școlare prin prisma rețelor parteneriale  

□ utilizarea materialelor didactice în vederea proliferării lecțiilor de tip outdoor  

□ proliferarea rezultatelor obținute de către participanți in alte instituții școlare 

□ asigurarea continuității actiunilor derulate ca marcă de tradiție a liceului - Proiectul 

“Impreuna…printre ani”, Sesiunea Interjudețeană “Față in față cu adevărul”, Balul 

Bobocilor - cu scenariu şi teme originale  

□ proliferarea strategiei de predare tip outdoor în rândul tuturor profesorilor de specialitate 

prezenți la Cercurile Pedagogice 

□ Consolidarea statutului de colaborator activ  al Municipiului Baia Mare – Partener Oficial, al 

Consiliului Judeţean Maramureş și al partenerilor educaționali  Inspectoratul Școlar 

Judeţean Maramureș, Societarea de Științe Matematice din România filiala Maramureș, prin 

derularea de proiecte cu impact pozitiv asupra OMULUI DE TIP NOU  şi prin contribuția la 

strategia de dezvoltare municipală și comunitară prin succesele instituționale  
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EDUCAŢIA – ARTA DE A FACE BINE 

„Împreună ... printre ani” – ediţia a V-a 

Context instituțional: Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, ca leagăn al formării de personalităţi și 

caractere, îşi identifică valorile educative şi instituţionale pornind de la anumite repere, modele de 

erudiție care au schimbat direcţia de evoluţie a lumii sau au contribuit la revoluţia cunoaşterii prin 

intervenţii inovatoare în diverse arii de interes, reprezentate simbolic de savantul Emil Racoviță. Cu 

prilejul aniversar Zilele Racoviță, o seamă de personalități de elită au răspuns invitației de a i se 

alătura lui Emil Racoviță în căutarea răspunsului complet la formula educaţiei în spirit ştiinţific, de 

cercetare, curiozitate, descoperire, inovaţie, pentru conturarea profilului uman complex, pregătit 

pentru provocările viitorului.  

Domenii de acoperire: lucrări și dizertații de factură pedagogică și științifică cu corespondență în 

educația pentru performanță, educația andragogică, educația cibernetică, instruirea pe tot parcursul 

vieții, autoeducația, educația pentru schimbare, învățarea participativă, educația progresivă  

Grupul țintă: cadre didactice, elevi, studenți, părinți 

Prezentări în plen 

AMPRENTA CULTURII……. 

Prezintă: dr. Cătălin Cherecheș, primarul Municipiului Baia Mare 
 

EDUCAŢIA, PÂINEA SUFLETULUI 

Prezintă: prof. univ. emerit dr. Şoitu Laurenţiu, Institutul de Educaţie Continuă, Universitatea 

"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi 
 

SENSUL VIETII – arta de a face bine 

Prezintă dr. Savu Ramona, Medic primar neurochirurg Euromedica Hospital S.A. Baia Mare 
 

A ÎNVĂŢA, A PREDA CHIMIA … 

Prezintă: conf. dr. Mihailciuc Constantin Paul, decan la Facultatea de Chimie, Universitatea 

Bucureşti 
 

DESPRE FEŢELE VĂZUTE ŞI NEVĂZUTE ALE MATEMATICII 

Prezintă: prof. univ. Dr. Vasile Berinde, Director Departamentul de Matematică şi Informatică, 

Facultatea de Ştiinţe, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Universitatea Tehnică Cluj Napoca. 
 

DESPRE INVENŢII...           

Prezintă dr.ing. Marinca Ştefan, Analogic Devices, Irlanda 
 

”OUTDOOR EDUCATION: DIN BANCA ȘCOLII PE HARTA VIEȚII”  

Prezintă: Furnea Loredana, FIDA Solutions SRL 
 

EDUCAŢIA – ARTA DE A FACE BINE 

Prezintă: prof. Pop Mariana, Director la Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare 
 

ÎN CĂUTAREA FIINŢEI  - specia literara basm      

Prezintă: prof. Draghis Adriana şi prof.Adriana Florian, elev, clasa a XII-a, Bledea Bogdan, Liceul 

Teoretic,, Emil Racoviţă” Baia Mare 

  

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ „Educaţia – arta de a face bine” 
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EDUCAŢIA – ARTA DE A FACE BINE 

„Împreună ... printre ani” – ediţia a V-a 

 
Titlul lucrării Autorul Disciplina 

În căutarea fiinţei prof. Draghis Adriana, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare 

prof. Adriana Florian, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare 

Limba si literatura romana 

Obţinerea alcoolului 

etilic 

prof. Pop Mariana, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare Chimie 

Concentraţia soluţiilor prof. Couti Maria, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare Chimie 

Lichenii- bioindicatorii 

calităţii mediului 

prof. Mic Valeria, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare Biologie 

Biodiversitatea locală prof. Chiş Mihaela, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare 

prof. Kato Gabriela, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare 

Biologie 

Criterii de selectare a 

ţesăturilor 

prof. Ilieşiu Felicia, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare Materii prime din industria 

textilă 

Vopsirea materialelor 

textile 

prof. Ianc Georgeta, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare Tehnologii  generale din 

textile pielărie 

Chenarul decorativ prof. Verdeş Lăcrimioara, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare Utilizarea limbajului plastic 

Poluarea aerului prof. Marincaş Luminiţa, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare Protecţia mediului 

How is it made? The 

secrets of chocolate 

production 

prof. Pop Bianca, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare 

prof. Constantinescu Rodica, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia 

Mare 

Limba engleza 

Mouvements corporels 

associés au sport ! 

prof. Florian Adriana, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare Limba franceză 

On achéte à la 

française 

prof. Soreanu Alina, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare Limba franceză 

Potențialul turistic prof. Baciu Loredana, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare Organizarea activității în 

unitățile de alimentație și 

turism 

Obiective turistice 

antropice în oraşul 

Cavnic 

prof. Tiţă Anca, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare Geografie 

Principalele elemente 

climatice 

prof. Boboșan Ovidiu, Colegiul Naţional „Dragos Vodă” Sighetu 

Marmatiei 

Geografie 

Studiul problemei de 

colorare a unei hărţi 

folosind exemple din 

viaţa cotidiană 

prof. Timb Edina, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare Informatică 

Limbajul prof. Berci Maria, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare Psihologie 

Jocuri de mişcare prof. Rusu Elena, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare Educaţie Fizică şi Sport 

Matematica în afara 

sălilor de clasă 

prof. dr. Petrean Liviu, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare Matematica 

Unghiul - definitie 

clasificare 

prof. Cosma Simona, Şcoala Gimnazială nr. 18 Baia Mare 

prof. Cosma  Adina, Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Baia Mare 

Matematica 

 

 
Coordonatori activitate: prof. dr. Petrean Liviu, prof. Verdeş Lăcrimioara, prof. Baciu Loredana 

 

Prezentare pe secţiuni - proiecte didactice folosind strategia outdoor 
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EDUCAŢIA – ARTA DE A FACE BINE 

„Împreună ... printre ani” – ediţia a V-a 

 

 

 

 

Context instituțional: experiența liceului gazdă în obținerea distincției de Școală Europeană cu un 

punctaj de top la nivel național în anul 2015. Rezultatul candidaturii se aliniază la prioritățile 

comunității locale, ca și contribuție la proiectul municipalității în cursa pentru titlul de Capitală 

Culturală Europeană, 2021. 

Domenii de acoperire: procedura operațională specifică, tipuri de documente școlare și manageriale, 

structura formularului de candidatură, procedee de organizare a documentației, modele de conținuturi 

specifice proiectului de candidatură,  criterii de ierarhizare a dovezilor   

Grup ţintă: directorii şi membrii comisiilor de lucru specifice de la școli gimnaziale din județ  

□ Scoala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Baia Mare  

□ Scoala Gimnazială “Lucian Blaga”, Baia Mare   

□ Scoala Gimnazială Nr.1 Moisei 

□ Scoala Gimnazială nr. 7, Borșa  

□ Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu”, Baia Mare 

□ Școala Gimnazială “Avram Iancu”, Baia Mare  

□ Școala Gimnazială “George Coșbuc”, Baia Mare 

□ Școala Gimnazială “Dr.Victor Babes”, Baia Mare  

□ Școala Gimnazială nr. 18, Baia Mare  

□ Scoala Gimnazială “Nichita Stanescu”, Baia Mare 
 

Coordonatori activitate 

Profesor Elena Rusu, membru în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în școală   

Profesor Rodica Constantinescu, responsabil Comisia de Evaluare și Asigurare a Calitatii  

 

Intervenienți:  

Inspector şc. pentru proiecte educationale, sef compartiment – prof. Durus Ligia  

Director, prof. Mariana POP – management instituțional  

          Director adjunct, prof. Felicia ILIESIU – management educațional  

  

SEMINAR DE FORMARE “Calea spre (re)cunoaştere europeană” 

Activităţi de diseminare, informare şi instruire pe tema demersurilor procedurale de 

pregătire pentru obţinerea certificatului de Şcoală Europeană 

 

   



 

 
 

 

 

 
 

7 www.liceulracovita.ro 7 

 

EDUCAŢIA – ARTA DE A FACE BINE 

„Împreună ... printre ani” – ediţia a V-a 

 

 

 

 

 

 

Context institutional: anual,  in cadrul Proiectului “Impreună...printre ani” se desfaşoară la Liceul 

Teoretic “Emil Racoviță” Baia Mare, Sesiunea interjudeţeană de referate şi comunicări ştiinţifice 

a elevilor, la matematică, “Faţă-n faţă cu adevărul” .  

Societatea  de Ştiinţe Matematice Filiala Maramureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Maramureş asigură expertiza evenimentului, fapt dovedit prin derularea acțiunilor ca marcă de tradiție 

a liceului: 2015 - EDIŢIA a XVI-a. 

Rezultatul sesiunii este in concordanță cu prioritățile școlii si se aliniază priorităților locale și 

județene în SUSȚINEREA PERFORMANȚEI. Alături de elevii băimareni se lansează in competiție, 

an de an, elevi maramureșeni din  Vişeu de Sus, elevi din  Cluj-Napoca, Dej, Zalău, Bistriţa-Năsăud, 

Cehu- Silvaniei, Medieşu Aurit - jud. Satu-Mare . 

 
Domenii de acoperire: regulament specific de organizare, referate știintifice la matematică ale 

elevilor din clasele VII-XII: algebră, geometrie, analiză matematică, premii si mentiuni, selectia 

lucrărilor  care să participe la Sesiunea Europeană de Comunicări Științifice în domeniul matematicii 

EUROMATH. 
 

Grupul ţintă : 212 elevi, 30 profesori 

 

Coordonatori :  

□ profesor Ana Lucreţia Maria Moldovan– inspector scolar general I.S.J. MM 

□ profesor univ. dr. Vasile Berinde, preşedinte Filiala Maramureş  a S.S.M.R. 

□ profesor Gheorghe Maiorescu, inspector de matematică la I.S.J. MM 

□ Camelia Podină, profesor de matematică - Liceul Teoretic “Emil Racoviță” 
 

 

Organizatori : catedra de matematică şi informatică a Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Baia 

Mare: prof.dr.Liviu Petrean - sef de catedra, prof.Cioclu Costel, prof.Ocean Cristina, prof.Moanţă 

Florin, prof.Longaver Ludovic, prof.Horge Daniel, prof.Ciolte Daniela, prof.Marian Claudia. 

 
Susţinere financiară:  

Municipiul Baia Mare - Partener Oficial, prin programul anual de finanţări nerambursabile de la 

bugetul local, acordate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul cultural. 

Consiliul Județean Maramureș si Societatea  de Ştiinţe Matematice din Romania, Filiala Maramureș  

SESIUNE DE COMUNICĂRI „Faţă în faţă cu adevărul” 

Prezentare de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor la matematică, 

sesiune interjudeţeană – ediţia a XVI-a 
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EDUCAŢIA – ARTA DE A FACE BINE 

„Împreună ... printre ani” – ediţia a V-a 

 

 

Context educațional: “Lumea este o scenă, iar oamenii sunt actorii”, spunea demult William 

Shakespeare, prefigurând rolul mediului înconjurător și al împrejurărilor cu impact major în 

conturarea destinului și a specificului ființei umane, in călătoria sa prin viață.  

 Cei mai proaspeți discipoli ai lui Racoviță, norocoșii câștigători ai biletelor de croazieră, vor 

parcurge calea spre cunoasterea de sine, dar și spre descoperirea valorilor vieții de licean, la bordul 

unui vas de lux, simbol al mediului de cultivare a spiritului uman. Provocați de necunoscutul albastru, 

ei vor asimila lecțiile vieții prin prisma învățării din experiență și vor demonstra virtuțile omului de 

tip nou, adaptat la timpul său şi conectat la perspectivele valorice ale viitorului.  

Domenii de acoperire: educația non-formala, educația complementară, educația artistică  

Grupul ţintă: elevi ai Liceului Teoretic “Emil Racoviţă” Baia Mare şi invitaţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susţinere financiară:  

Municipiul Baia Mare - Partener Oficial, prin programul anual de finanţări nerambursabile de la 

bugetul local, acordate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul cultural. 

Asociaţia părinţilor elevilor Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare  
 

Coordonatori: Prof. Cauni Tatiana – consilier pentru proiecte si programe educative scolare si 

extrascolare, Prof. Robas Mirela, Elev Bledea Bogdan – clasa a XII-a F 

BALUL BOBOCILOR „Golden Ticket” 

Spectacol tematic cu tema 

“Croaziera, ca drum inițiatic în căutarea desăvârșirii personalității tânărului” 
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EDUCAŢIA – ARTA DE A FACE BINE 

„Împreună ... printre ani” – ediţia a V-a 

 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 

MARAMUREŞ 

 
MUNICIPIUL BAIA MARE – PARTENER OFICIAL 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ 

S.S.M.R. 
SOCIETATEA  DE ŞTIINŢE MATEMATICE, FILIALA 

MARAMUREŞ 

 

FIDA SOLUTIONS SRL BAIA MARE 

 

TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE 

 
SC STIL AURA SRL 

 

UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL 

DUMBRAVITA 

 

 

PENSIUNEA „LA FONTANA” BAIA MARE 

 
TIPOGRAFIA CECONII SRL BAIA MARE 

 
ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR ELEVILOR LICEULUI 

TEORETIC EMIL RACOVIŢĂ, BAIA MARE 

COLABORATORI 

Tehnoredactare: ing. Supuran Richardo 

 
      


