
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nu zidurile fac o şcoală, ci 

spiritele care domnesc într’însa”.  

  (regele Ferdinand I) 
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Argument 
 

 Această lucrare nu are pretenţia unei monografii 

desăvârşite, deocamdată. Ea este sâmburele dorinţei care a 

germinat, câţiva ani, în sufletul unui grup de dascăli 

entuziaşti ai Grupului Şcolar pentru Industrie Uşoară, numit 

astfel până în anul 2007, când  a primit numele Colegiul 

Tehnic „Elisa Zamfirescu”, dupa marea doamnă a tehnicii 

româneşti, Elisa Zamfirescu, prima femeie inginer din 

Europa. 

Şcoala dispune de două locaţii: sediul central 

(clădirea şcolii şi atelierele mecanice) pe B-dul Cloşca Nr.48 

şi Complexul administrativ (atelierele de confecţii şi estetică, 

sala şi baza sportivă), situate pe B-dul Lucian Blaga Nr.28. 

 Colectivul de cadre didactice, înnobilat de un profund 

sentiment de respect pentru ceea ce este şi trebuie să rămână, 

doreşte ca prin acest studiu monografic să fie deschis drumul 

unei monografii în care vor fi înscrise alte date şi fapte din 

viaţa şcolii, în decursul anilor ce vor fi adăugaţi, ca nişte file 

de aur la cartea vieţii. 

Chiar din primele momente, când se concepea planul 

acestui studiu, ne-am confruntat cu realitatea că nu va fi 

deloc uşor. Unele informaţii importante nu s-au păstrat, iar 

altele au fost greu de găsit. Dar, prin bunăvoinţa unor colegi 

care ne-au sprijinit în a găsi multe date preţioase, s-a ajuns la 

realizarea lucrării de faţă. 

 De aceeea, rugăm cititorul să aibă înţelegere faţă de 

autori, dacă va observa lipsa anumitor informaţii importante, 

pe care el însuşi le deţine, îl aşteptăm cu deschidere pentru 

orice sfat sau completare doveditoare la lucrare. 
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Lucrarea de faţă se constituie într-o modestă 

contribuţie la cunoaşterea activităţii instituţiei noastre de 

învăţământ în cei 40 de ani de existenţă. 

 Fiecare instituţie îşi are propria memorie culturală. 

Aceasta este mai amplă sau nu, în funcţie de vremuri, de 

locuri şi de oamenii care au slujit-o. 

Şcoala noastră a avut şansa să fie slujită de multe 

minţi luminate, de tineri învăţăcei şi dascăli remarcabili. 

Această pleiadă de profesori au ajutat şcoala în formarea 

unui nume şi a unui renume în învăţământul sătmărean. 

 Vrem să dovedim că această instituţie de prestigiu din 

Satu Mare are nu numai un trecut, ci şi un prezent, dar mai 

ales un viitor, în care competenţa profesională, ştiinţifică şi 

deschiderea spre europenitate vor fi valori ce ne vor 

caracteriza. 

     Autorii 
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Cuvânt înainte 

 

 “Respect pentru tine, Respect pentru alţii, 

 Responsabilitate pentru toate acţiunile tale.“ 

 

Publicarea unui studiu monografic al Colegiului 

Tehnic „Elisa Zamfirescu”, Satu Mare reprezintă un 

eveniment cu multiple semnificaţii pentru comunitatea 

şcolară sătmăreană. 

Privirea îndreptată spre trecutul acestui aşezământ 

urmăreşte să surprindă momentele principale ale evoluţiei 

sale de-a lungul celor 40 de ani parcurşi într-un sistem de 

învăţământ brăzdat de atâtea sinuozităţi. Indiferent de epoci 

sau conjuncturi, instituţia, prin slujitorii săi, şi-a urmat 

crezul, acela de a asigura elevilor care i-au trecut pragul o cât 

mai solidă pregătire pentru ceea ce urmau să devină în viaţă. 

Rezultatele obţinute au individualizat-o printre celelalte 

instituţii de profil din judeţ şi din ţară. 

În viaţa oricărui dascăl există câteva repere extrem de 

importante: impresiile iniţiale odată cu intrarea într-o şcoală 

nouă, prima generaţie de absolvenţi, satisfacţia sau mai 

degrabă recunoaşterea muncii tale dificil de cuantificat într-

un interval temporal scurt, legătura puternică creată în plan 

afectiv cu şcoala sau colegii. Din acest motiv, cred că viaţa 

unui dascăl este relativ dificil de judecat şi de analizat din 

afara sistemului, deşi acest lucru se întâmplă adesea. 

Relaţiile statuate între dascăl şi elevii săi poartă amprenta 

unei pasiuni infinite - obligatorie în această nobilă activitate 

- a respectului pentru oameni şi, implicit, a devotamentului 

pentru profesie. 

 Îmi dau seama – analizând cu ochii sufletului - că 

scrierea unei monografii a Grupului Şcolar pentru Industrie 

Uşoară, Satu Mare reprezintă realmente o provocare. O 
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introspecţie în timp, atentă la detalii şi sensibilă la nuanţe, 

obiectivă în aprecieri, în fine, un obiectiv generos şi necesar 

este un preţios instrument de lucru - să sperăm - pentru 

persoanele sau instituţiile interesate de istoria învăţământului 

sătmărean, în mod special. Autorii acestei monografii au 

gândit şi proiectat realizarea acestei lucrări la scara 

evoluţiilor istorice, demografice, spirituale, educaţionale ale 

municipiului Satu Mare.  

Schimbările intervenite în planul politicii 

educaţionale au găsit - ca de fiecare dată - Grupul Şcolar 

pentru Industrie Uşoară Satu Mare, pregătit şi apt să facă faţă 

provocărilor şi exigenţelor contemporane ale reformei.  

 În 2007 şcoala nostră, îndeplinind toate condiţiile 

legale şi diversificându-şi oferta educaţională, îşi schimbă 

denumirea din Grup Şcolar pentru Industrie Uşoară Satu 

Mare în Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”. Cu această 

ocazie şcoala noastră şi-a dobândit o poziţie respectată în 

rândul şcolilor sătmărene. Onorându-şi selecţionarea în elita 

şcolilor reprezentative, unitatea a continuat să aibă multiple 

preocupări care au favorizat iniţiativa, competiţia şi inovaţia. 

Pot fi amintite în acest sens eforturile făcute pentru 

asigurarea unui climat interior propice performanţei, de 

natură să stimuleze energiile intelectuale. Printr-o bună 

colaborare cu Asociaţia de Părinţi, prin atragerea sponsorilor 

şi a fondurilor extrabugetare, dar şi prin accesul la unele 

mijloace bugetare, a unor proiecte de finanţare şi sprijinul 

Primăriei s-a găsit calea spre consolidarea bazei materiale al 

cărei rol în procesul educaţional nu poate fi tăgăduit. O 

istorie în care evoluţia Colegiul Tehnic „Elisa 

Zamfirescu”/Grupul Şcolar pentru Industrie Uşoară Satu 

Mare ocupă un loc privilegiat, graţie colectivului profesoral 

de elită şi rezultatelor obţinute de către elevii săi.  
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 Făcând un apel la statistici, ni se dezvăluie că şcoala 

a pregătit sute de serii de elevi, care n-au făcut decât să 

confirme valoarea constantă a nivelului lor de pregătire. În 

palmaresul şcolii se mai cer a fi amintite sutele de premii şi 

menţiuni obţinute la olimpiadele şcolare şi concursurile 

profesionale. Am în vedere, de asemenea, activităţile depuse 

pentru editarea revistei şcolii „Imaginar”, pentru 

îmbunătăţirea şi înnoirea permanentă a site-ului şcolii, 

participarea elevilor şcolii la activităţile şcolare şi 

extraşcolare şi, nu în ultimul rând, participarea la un număr 

mare de proiecte naţionale şi internaţionale. De fiecare dată, 

rezultatele obţinute de către elevi au certificat valoarea 

dascălilor care i-au pregătit, ducând mai departe spiritul 

competitiv al şcolii. Elevii şcolii sunt acum absolvenţi sau 

studenţi ai unor facultăţi de renume din Bucureşti, Iaşi, Cluj 

Napoca,Viena, patroni ai unor firme din oraş şi judeţ sau 

personalităţi cunoscute, pregătiţi să împărtăşească tinerilor 

din tainele muncii lor. Această şcoală şi-a pus amprenta 

asupra personalităţii miilor de tineri care au absolvit-o, fiind 

incontestabil meritul atâtor profesori, mulţi trecuţi în 

eternitate, care s-au străduit să modeleze caracterele, 

dăruindu-le învăţătură. De aceea, lor, slujitorilor şcolii de ieri 

şi de azi, li se cuvin recunoştinţa şi consideraţiile celor la a 

căror educare au contribuit, precum şi preţuirea întregii 

societăţi. 

Viitorul oricărei comunităţi depinde - în mare măsură 

– de  investiţia făcută în educaţia membrilor săi, exemplul 

cel mai concludent fiind oferit de societăţile occidentale 

puternic alfabetizate. Fie ca preţuirea arătată şcolii de 

societate să-şi valorifice cât mai grabnic rezultatele, 

răsfrângându-se asupra noastră a tuturor, prin ridicarea 

calităţii actului instructiv – educativ şi pregătirea, pe această 
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cale, a generaţiilor viitoare, la nivelul cerinţelor şi 

exigenţelor mileniului III. 

În încheierea acestor rânduri, urez foştilor şi 

actualilor colegi şi elevi ai Colegiului Tehnic „Elisa 

Zamfirescu”/ Grup Şcolar pentru Industrie Uşoară Satu 

Mare) sănătate, putere de muncă, multe succese şi fericire. 

 Alexandrina Ligia Pop, 

 Director Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu” 
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Istoricul şcolii 

 

 Înfiinţat în urmă cu 40 de ani, în septembrie 1973, 

Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu” Satu Mare (pe atunci 

Grup Şcolar al Ministerului Industriei Uşoare) a avut ca 

obiect de activitate pregătirea profesională a forţei de muncă 

într-o ramură economică de maximă importanţă pentru 

oraşul şi judeţul nostru, precum şi pentru alte judeţe, precum 

Sălaj, Hunedoara, Suceava, Tulcea etc. 

 Din sondajele efectuate şi prin întreţinerea relaţiilor 

de colaborare cu intreprinderile care au absorbit forţa de 

muncă pregătită în cadrul Colegiului Tehnic „Elisa 

Zamfirescu” rezultă un aport de 75% din personalul calificat. 

 Cele şase intreprinderi mari (Mondiala, Tricotex, 

Dantex, Electrolux, Textile Tricotaje, Îmbrăcămintea), 

precum şi o serie întreagă de ateliere şi intreprinderi 

dezvoltate în cadrul economiei de piaţă (Inedit, Adalin, 

SIHA România, Paul Impex SRL, Knitron, VIP Fashion, 

etc.) reprezintă parteneri serioşi cu care şcoala conlucrează 

pentru adoptarea unei strategii viabile în vederea realizării 

obiectivelor propuse de către întregul colectiv de cadre 

didactice (formarea forţei de muncă pentru industria uşoară 

în judeţul Satu Mare). 

 După 1990, întreaga echipă managerială s-a 

preocupat de asigurarea unor condiţii optime de atingere a 

competenţelor profesionale. Astfel, în ultimii ani s-au obţinut 

autorizări şi pentru alte specializări, cum ar fi tehnician 

designer vestimentar, coafură – frizerie – cosmetică-

manichiură, tehnician transporturi. 

De-a lungul timpului, liceul nostru a avut mai multe 

denumiri, precum: 

1973-1977 – Grup Şcolar al Ministerului Industriei 

Uşoare (MIU); 
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1977 – 1995 – Liceul Industrial „23 August” (clasele 

de liceu), Şcoala Profesională nr. 5, Satu Mare (clasele de 

profesională); 

1995 – 1996 – Grup Şcolar de Industrie Uşoară; 

2007-2014 – Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”. 

 

1970 – 1973 – Se dă în folosinţă clădirea de pe 

Bulevardul Cloşca, instituţia şcolară numindu-se Liceul 

Teoretic nr. 4. Aici vor învăţa elevi din clasele primare şi 

gimnaziale. Aceştia se vor muta la Şcoala Generală nr. 6, 

actualmente Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, din anul 

şcolar 1976 – 1977. 

De asemenea, până în anul 1973 va funcţiona în 

această clădire şi Şcoala Profesională - profil comerţ. 

1973 – 1974  - La  1 septembrie 1973 se înfiinţează 

Grup Şcolar al Ministerului Industriei Uşoare (MIU). 

În acea perioadă, baza materială a şcolii era 

constituită din două clădiri, aflate pe Bulevardul Cloşca nr. 

48: 

 Clădirea A (clădirea principală): 14 săli de clasă, 1 

laborator de fizică, 1 laborator de chimie-biologie, o 

bibliotecă, 2 ateliere confecţii-textile. 

 Clădirea B (în spatele clădirii principale): 1 atelier 

tricotaje, 1 atelier confecţii-tricotaje, 2 ateliere lăcătuşerie, 1 

atelier maşini-unelte. 

În această perioadă şi-

au desfăşurat activitatea 

didactică două clase de liceu 

(clasa a IX-a), una având 

profilul mecanică, iar cealaltă, 

ţesătorie, precum şi şase clase 

de profesională (două de 

confecţii-textile, o clasă de 
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tricotaje, una de ţesătorie 

şi două de mecanică). 

1974 – În acest an termină 

primii absolvenţi de 12 

clase, liceu – o clasă de 

real şi una de uman. 

1977 – 1978 – Şcoala  

primeşte numele Liceul 

„23 August” şi 

funcţionează alternativ cu Şcoala Profesională nr. 5, Satu 

Mare. Se dă în folosinţă Complexul de pe strada Lucian 

Blaga nr. 28, care avea patru clădiri: 

 Clădirea Ateliere – confecţii textile (45 locuri/ 

schimb), tricotaje (15 locuri/ schimb), ţesătorie (15 locuri/ 

schimb), maşini-unelte (15 locuri/ schimb); 

 Sala de sport; 

 Internatul – 350 de locuri; 

 Cantina – 250 locuri/ schimb.  
 

1978 

     
A absolvit prima promoţíe de liceu industrial, anul V 

A – ţesătorie, anul V B – prelucrări prin aşchiere, IVA – 

confecţii, IVB – tricotaje, IVC – mecanică. 

1983-1984 – Se construieşte centrala termică pentru 

Complexul de pe strada Lucian Blaga.  
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1996 – S-a modernizat internatul. Dormitoarele mari, 

de 14 paturi, au fost transformate în dormitoare mici de 4-5 

paturi. 

1997-1998 – Se dau în folosinţă centralele termice 

proprii pentru fiecare clădire, de pe Bulevardul Cloşca şi de 

pe strada Lucian Blaga. 

1999-2000 – Se înfiinţează prima clasă de secţie 

maghiară, profil textile. 

2004-2005 – Se înfiinţează revista liceului, 

„Imaginar”. 

 

 
2006-2008 – Liceul se va numi Colegiul Tehnic 

„Elisa Zamfirescu”. Se 

înfiinţează profilul estetica 

şi igiena corpului omenesc.  

De asemenea, se 

modernizează sala de sport. 

2007-2010 – Se 

modernizează terenurile de 

sport. Astfel, există două 

terenuri de minifotbal cu 

gazon artificial şi două terenuri de tenis de câmp cu zgură. 
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2009-2010 – Liceul nostru organizează un Simpozion 

Internaţional - „Dezvoltare personală multiculturală într-un 

spaţiu european”, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Satu Mare. 

2011-2012 – În  

urma participării la 

Concursul Emil Racoviţă – 

Darwin, concurs iniţiat de 

Asociaţia Secular-

Umanistă din România, 

Colegiul Tehnic „Elisa 

Zamfirescu” a câştigat 

marele premiu care a 

constat în amenajarea unui laborator de ştiinţe, care se 

numeşte Laboratorul Darwin-Racoviţă. 

Tot în acest an şcolar termină prima promoţie de 

estetica şi îngrijirea corpului omenesc, coafor stilist. 

2012 – Se  amenajează Sala de Festivităţi în clădirea 

vechilor ateliere. 

 

Koch Vendelin – profesor fizică 

Moiş Daniela – profesor limba română 
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Specializările liceului de-a lungul timpului  

 

Specializările liceul nostru, de-a lungul timpului, au 

fost următoarele: Şcoala Profesională (confecţioner din 

ţesături, confecţioner din tricoturi, tricotor, ţesător, 

împletitor, finisori textile, lăcătuşi, strungari, turnători, 

emailatori, mecanici-auto, estetica şi îngrijirea corpului 

omenesc); Liceu – (confecţioner, tricotor, ţesătorie, 

mecanic-maşini şi utilaje în industria textilă, tehnician 

designer vestimentar, tehnician transporturi, estetica şi 

îngrijirea corpului omenesc); Frecvenţă redusă (ştiinţe socio-

umane); Postliceal (textile-pielărie – creator proiectant 

îmbrăcăminte, estetica şi îngrijirea corpului omenesc – 

cosmetician).   

     
În anul şcolar 2014-2015, oferta educaţională a 

Colegiului Tehnic „Elisa Zamfirescu”, Satu Mare este 

următoarea: 

 Învăţământ liceal zi – 1 clasă - profil servicii, 

domeniul estetica şi igiena corpului omenesc, 

specializare coafor-stilist cu predare în limba română; 1 

clasă - profil servicii, domeniul estetica şi igiena corpului 

omenesc, specializare coafor-stilist, cu predare în limba 

maghiară;  



40 de ani de la înfiinţare – Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”, Satu Mare 

 
 

14 
 

   
  Învăţământ liceal frecvenţă redusă – profil uman, 

specializare ştiinţe socio-umane, cu predare în limba română; 

  Învăţământ liceal seral - specializarea tehnician în 

industria textilă, cu predare în limba română; 

 Învăţământ profesional: profil textile, 

specializarea confecţioner produse textile, cu predare în 

limba română; profil mecanică, specializarea mecanic 

auto, cu predare în limba română;   

 Învăţământ 

postliceal: profil servicii - 

specializarea cosmetician, cu 

predare în limba română; 

profil textile, specializarea 

creator proiectant        

îmbrăcăminte, cu predare în 

limba română. 
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Însemnele Colegiului Tehnic „Elisa Zamfirescu” 

 

Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”, cu o tradiţie de 

40 de ani, a dat judeţului Satu Mare forţă de muncă în 

industria uşoară. În ultimii ani s-a obţinut autorizarea pentru 

alte specializări, cum ar fi tehnician design vestimentar şi 

coafură – frizerie – cosmetică - manichiură. 
 

 
 

De ce Elisa Zamfirescu? 

Poate că vă întrebaţi de ce Elisa Zamfirescu. Pentru 

că Elisa Leonida Zamfirescu este prima femeie inginer din 

Europa. Născută la Galaţi, pe 10 noiembrie 1887, într-o 

familie cu mulţi copii, Elisa Leonida a făcut şcoala primară 

la Galaţi şi a absolvit liceul la Şcoala Centrală din Bucureşti. 

Nepoată de inginer, fratele mai mare fiind tot inginer, a avut 

ambiţia să demonstreze că şi fetele pot îmbrăţişa o carieră 

tehnică. Înfruntând toate piedicile, pleacă la Berlin în anul 
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1909 şi se înscrie la Academia Regală Tehnică din Berlin, 

devenind prima femeie studentă a acestei şcoli, pe care o 

termină în 1912.  

Sigla liceului 

 

Sigla liceului o reprezintă pe marea 

doamnă a tehnicii, evidenţiindu-se şi 

apartenenţa noastră la Uniunea Europeană. 

 

Steagul 

Sigla este imprimată şi pe steag, care a fost 

confecţionat în atelierele şcolii 

noastre şi, după cum se poate 

observa, cromatica acestuia este 

galben şi albastru, culorile  

reprezentative ale Colegiului 

Tehnic „Elisa Zamfirescu”, 

simbol al bogăţiei sufleteşti şi al 

seninătăţii ce domenesc în liceu. 

Imnul  

Imnul şcolii este pe ritmuri moderne, iar textul scoate 

în evidenţă profilurile liceului, precum şi atmosfera 

îmbietoare care te ademeneşte către el: „Haaai, hai la 

şcoală!” 

Muzica: negativul piesei “Como la flor” de  Selena Pistas 

Text: Bercea Cristina, Moiş Daniela, Sabo Mariana 

 

Strofa I 

În zorii zilei când mă trezesc, 

Înspre liceu eu mă grăbesc. 

Noi iubim moda, mecanica şi arta, 

Învăţătura ne-nnobilează soarta. 
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Refren:  

Anii de liceu nu-i vom uita, 

Răspunsuri, teze şi pauza... 

Tot ce-ţi doreşti se va-ntâmpla... 

Haaai, hai la şcoală! 

 

Strofa II 

Când peste ani vei cugeta 

La tot ce-a fost în viaţa ta, 

Te va cuprinde un nesfârşit fior, 

De şcoală ţie îţi va fi dor. 

 

Refren:  

 

Sloganul 

Conform celor spuse anterior, am ales şi sloganul 

şcolii, o afirmaţie a regelui Ferdinand I, 

 „Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritele care domnesc 

într’însa”. 

 

Mascota liceului  

Lizuca, mascota liceului, îmbină 

elementele tradiţionale cu cele 

moderne. Păstrând culorile 

reprezentative ale liceului, ea este un 

simbol al unei lumi de poveste, cum se 

vrea  a fi şi viaţa la Colegiul Tehnic 

„Elisa Zamfirescu”. 

     
   Prof. Daniela Moiş 
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Angajaţii şcolii  

 

 Cadre didactice 
ACHIM  MĂRIOARA MONICA  - maistru instructor 

AL-AKEL  EVA-MATILD  - matematică 

AMATI TRAIAN  - limba şi literatura română 

ANDERLIK IOSIF  - discipline de specialitate 

ARDELEAN TEODOR  - educaţie fizică 

ARMAŞ VASILE  - istorie, ştiinţe sociale 

BACI IOAN  - maistru instructor 

BĂLAJ OCTAVIAN  - maistru instructor 

BĂLAN-POP CORNELIA  - limba şi literatura franceză 

BALINTFI ŞTEFAN  - educaţie fizică 

BALOGH IULIANA  - maistru instructor 

BARICZ GHEORGHE  - limba şi literatura franceză 

BARICZ ECATERINA  - discipline de specialitate 

BARNA  PETRU  - discipline de specialitate 

BENCHEA ROZA  - religie 

BENE VIORICA  - maistru instructor 

BERAR DOINA  - limba şi literatura franceză 

BERCEA  CRISTINA  - limba şi literatura română 

BITIUSCA ANGELA  - religie 

BOITOR ANIŞOARA  - geografie 

BOKOR MARGARETA  - discipline de specialitate 

BOROTA STELIAN  - istorie, ştiinţe sociale 

BÖSZÖRMÉNYI ANNA - discipline de specialitate 

BOZGA MARINELA FELICIA  - maistru instructor 

BRATA  ROXANA MARIA  - limba şi literatura română 

BÜCS  ISTVÁN TAMÁS  - geografie 

BUDA ALINA  - limba şi literatura engleză 

BUDA COSMIN SILVIU  - religie 

BULBUC TIBERIU GHEORGHE GHERASIM  - fizică 

BURJA GYÖNGYI  - limba şi literatura maghiară 

BUZGĂU BOGDAN IOAN  - educaţie fizică 

BUZILĂ DELIA RODICA  - discipline de specialitate 
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CANIA IULIANA  - maistru instructor 

CĂRĂGUŢ MIRCEA  - limba şi literatura rusă 

CARDOŞ VASILE  - maistru instructor 

CERNĂU STELIAN  - discipline de specialitate 

CHIOREAN DIDINA  - limba şi literatura franceză 

CHIOVARI ALINA  - limba şi literatura engleză 

CHIRA MONICA DANIELA  - discipline de specialitate 

CHIŞ IOAN  - maistru instructor 

CHIŞ VALERIA  - maistru instructor 

CIORS IULIU  - maistru instructor 

CIZMAŞ RALUCA IOANA  - limba şi literatura engleză 

CLIŢAN MICŞUNICA  - limba şi literatura română 

CONTRA  DANIELA CARMEN  - chimie 

CORODI ADINA LILIANA  - maistru instructor 

COSTEA FELICIA  - maistru instructor 

CSÁKI BOGLÁRKA  - limba şi literatura maghiară 

CULIC STĂNCUŢA EMILIA  - chimie 

CURTEAN DIANA  - discipline de specialitate 

CZEILI ISTVÁN  - maistru instructor 

CZIBERE SÁNDOR ZOLTÁN  - geografie 

CZIPROK CLAUDIA DANIELA  - fizică, informatică 

DARIDA  MONICA  - maistru instructor 

DATCU  MARINA DORINA  - geografie 

DAVID SABIN  - discipline de specialitate 

DINU CLEOPATRA - discipline de specialitate 

DONKA ECATERINA  - educaţie fizică 

DRAGOŞ ELENA  - biologie 

DRAGOŞ MĂDĂLINA  - fizică 

DURLA CĂLIN  - matematică 

ENĂTESCU MARIA  - limba şi literatura română 

ERDEI CLAUDIA MARIA  - consilier 

FECICHE  IOAN  - discipline de specialitate 

FERENCZI ECATERINA  - matematică 

FERENCZI ILDIKÓ  - chimie 

FILIPP PIROSKA  - limba şi literatura română – rusă 

FÂRTE ALINA RENATA  - discipline de specialitate 
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GABOR NICOLETA - limba şi literatura engleză 

GAL ANITA MONIKA  - limba şi literatura română 

GAL ŞTEFAN  - maistru instructor 

GĂTINA MONICA  - matematică 

GHERMAN ANA MARIA  - consilier 

GHIRASIN ERZSÉBET  - religie 

GHIRASIN MARINA  - limba şi literatura franceză 

GOZAR MIRCEA  - limba şi literatura română 

GRIGOR VALERIA  - maistru instructor 

GROSS ŞTEFAN  - fizică 

GROZA NICOLAE FLORINEL  - religie 

HAIDU LIVIA - limba şi literatura română 

HALMI IOAN  -  limba şi literatura română 

HARAOSZ JENŐ  - desen artistic 

HEINRICH ANDREA - limba şi literatura maghiară 

HOBLEA ZULFET  - discipline de specialitate 

HOLLO MARIA ANGELA  - educaţie fizică 

HOROTAN MARIA  - limba şi literatura engleză 

HOTCA MARIA  - maistru instructor 

HUTTON EVA  - ştiinţe sociale 

IACOB ANA  - chimie 

IAZ MARIA  - maistru instructor 

ILC MIHAI  - discipline de specialitate 

INCEU SANDA MARIA  - limba şi literatura română 

IRIMIE IOAN  - educaţie fizică 

JENEI EDITA  - maistru instructor 

KAROLYI FRANCISC  - maistru instructor 

KASOLY IOSIF  - discipline de specialitate 

KATONA  KXYNTIA  - maistru instructor 

KEREKES RODICA  - geografie 

KESZEGPÁL CATALINA  - discipline de specialitate 

KICSID ZOLTÁN  - muzică 

KIRÁLY ILDIKÓ ESZTER  - chimie 

KISS IZABELA EDITH  - discipline de specialitate 

KOCH FLOARE  - maistru instructor 

KOCH VENDELIN  - fizică 
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KOMLODI MARIA  - maistru instructor 

KONYA LADISLAU ŞTEFAN  - istorie 

KOOS-PETRUŞ IOAN SORIN  - religie 

KOREI  ILDIKÓ  - maistru instructor 

KOVÁCS LÁSZLÓ  - discipline de specialitate 

KOZMA ELISABETA  - matematică 

KRUCZ TIBERIU  - fizică 

KRUZLICS MARIA  - matematică 

KUKI ZSOLT ADALBERT  - muzică 

KURTINECZ PETRU  - matematică 

KURTINECZ RODICA  - ştiinţe sociale 

LAZA CAMELIA  - ştiinţe sociale 

LAZAR DARIA - discipline de specialitate 

LENARTH GHEORGHE  - limba şi literatura franceză 

LUCACIU SINGER VIKTOR  - matematică 

MARCHIŞ ADINA  - consilier 

MARTINCĂ  LUCIA  - discipline de specialitate 

MESZAROS ZOLTÁN ZSOLT  - fizică 

MIC ALEXANDRU  - discipline de specialitate 

MICU IOAN  - discipline de specialitate 

MICU MARGARETA  - biologie 

MIHALY ENIKŐ ANA  - maistru instructor 

MOGA DOINA ANA  - chimie 

MOIŞ DANIELA  - limba şi literatura română 

MOIŞ IOANA - ANCA  - istorie 

MOIŞ MARIA  - limba şi literatura română 

MOK ELISABETA  - maistru instructor 

MOLNAR ELENA MARIA  - maistru instructor 

MUREŞAN ANAMARIA  - lb. şi lit. română – rusă 

MUREŞAN ANGELICA  - discipline de specialitate 

MUREŞAN EMILIA  - maistru instructor 

NAGHI MARIA  - maistru instructor 

NAGY CARMEN  - discipline de specialitate 

NAGY ETELCA  - maistru instructor 

NAGY VIORICA  - maistru instructor 

NEAGU ADINA MIHAELA  - consilier 
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NICHITA ANA  - maistru instructor 

NICULUŢ ALINA - limba şi literatura franceză 

NISZTE SONIA CLAUDIA  - maistru instructor 

OLAH  EVA  - religie 

OLOSZ ETELKA  - matematică 

OLTEAN LIDIA  - discipline de specialitate 

ORGHICI SIMONA - limba şi literatura engleză 

OROSZ MARIA  - limba şi literatura engleză 

OROSZ TIBERIU  - matematică 

PAL CORINA ELENA  - limba şi literatura engleză 

PAP ROLLAND GEZA  - istorie, geografie 

PARDEK ANDREI  - discipline de specialitate 

PEREŞ VASILE  - maistru instructor 

PETRESCU PAULINA  - maistru instructor 

PETREUŞ ILEANA  - maistru instructor 

PINTE FLOARE  - maistru instructor 

PINTEA  ANCA  - limba şi literatura română 

PIŢIG CLAUDIU VIOLIN  - geografie 

PLOIEŞTIANU NICOLAE  - maistru instructor 

POCŞA  MIHAI   - limba şi literatura engleză, geografie 

PODOLAK TIBERIU  - discipline de specialitate 

PONGRÁCZ MÁRIA  - limba germană 

POP LIGIA  - discipline de specialitate, informatică 

POP CORNEL ALIN  - religie 

POP EUGENIA  - asistentă, limba şi literatura română 

POP GILIA SABINA  - consilier 

POP IRINA  - maistru instructor 

POP OLIVIA  - limba şi literatura engleză 

POP VIORICA ECATERINA  - matematică 

POPA ANCA LUMINIŢA  - limba şi literatura engleză 

POPA CAMELIA  - discipline de specialitate 

POPA FLORINEL - limba şi literatura română 

POŞTAŞ DELIA  - maistru instructor 

PRICOP LIANA MARIA  - limba şi literatura germană 

PRIDEA  FLOARE  - maistru instructor 

RADVÁNSZKI PIROSKA  - matematică 
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RAŢIU IOANA DANIELA  - ştiinţe sociale 

RÉSZEG AGNETA  - desen artistic 

ROBESCU  MIHAIL  - educaţie fizică 

RUBA MARIA  - maistru instructor 

RUSU  ALEXANDRU  - chimie 

SABO  MARIANA  - limba şi literatura română 

SALANSCHI MONICA  - matematică, informatică 

SAMOILĂ IOAN  - educaţie fizică 

SĂNDICĂ PETRACHE  - discipline de specialitate 

SĂVINESCU DANA - discipline de specialitate 

SEBŐ ZOLTÁN  - maistru instructor 

SEUCAN SOFIA  - fizică 

SILAGHI  RĂZVAN-ALIN  - informatică 

SILAGHI A. MARIA  - maistru instructor 

SILAGHI GHEORGHE  - maistru instructor 

SILAGHI GHEORGHE IOAN  - maistru instructor 

SILAGHI V. MARIA  - maistru instructor 

SILAGYI CORINA ANCA  - maistru instructor 

SIPOS ATTILA  - limba şi literatura maghiară 

SLUJITORU  MIRELA  - biologie 

SOLOSI J. GABRIELA - RITTA  - maistru instructor 

STEIGER MARTA  - maistru instructor 

SUCIU EMILIA LUCREŢIA  - maistru instructor 

SUPURAN CIPRIAN NICOLAE  - ştiinţe sociale 

SZÉKELY  IZABELLA  - limba şi literatura maghiară 

SZÉKELY  SÁNDOR  - limba şi literatura germană 

SZEREDAY JUDIT MARTA  - maistru instructor 

ŞERBAN ANNAMARIA IULIANA  - biologie 

ŞERBĂNOIU  MARIANA  - maistru instructor 

TALPOŞ VIORICA  - biologie 

TĂMAŞ  FILOMELA MONICA  - matematică 

TARR ISTVÁN  - geografie 

TĂTAR RODICA - limba şi literatura română 

TĂTĂRUCĂ SILVESTRU  - biologie 

TORZ IOAN  - educaţie fizică 

TORZ MARIA  - limba şi literatura franceză 



40 de ani de la înfiinţare – Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”, Satu Mare 

 
 

24 
 

TULBURE  ANGELA  - maistru instructor 

TULVAN  EMILIA  - matematică 

TURBURA ALEXANDRU  - discipline de specialitate 

UDVARY ANA  - educaţie fizică 

UJLAKI ERZSÉBET  - chimie 

VĂDAN GIANINA  - discipline de specialitate 

VÁNYI ILDIKÓ  - religie 

VARGA SABINA  - limba şi literatura română 

VARGA ŞTEFAN IOAN  - matematică 

VARGAPÁL ÉVA  - discipline de specialitate 

VEREŞ GHEORGHE  - maistru instructor 

VEREŞ IOSIF  - limba şi literatura maghiară 

VEREŞ VIORICA FELICIA  - limba şi literatura engleză 

ZELE PETRU NICOLAE  - geografie 

ZENG LÁSZLÓ  - discipline de specialitate 

ZIMBRU ADINA  - maistru instructor 

Personal TESA 

 
ARDELEAN FLORICA LUMINIŢA  - îngrijitor 

ARDELEAN MARIA  - bucătăreasă 

ARDELEAN PAULINA  - îngrijitor 

BALAZS  MARGIT  - îngrijitor 

BANDULA AURELIA  - secretară 

BAUMGARTNER MARGARETA EMILIA  - medic 

BIRSAN AURELIA  - îngrijitor 

BOITOR VILMA  - bucătar 

BONTA IOAN  - şofer 

BOZGA DUMITRU  - pază 

BURIAN VIOLA  - bucătar 

CÂMPEAN VASILE  - pază 

CĂRĂUŞAN MARIA  - îngrijitor 

CAROSAN MARIA  - îngrijitor 

CHILINŢAN GHEORGHE  - administrator cantină 

CIOCAN  VIORICA  - secretar-şef 

CIONCA SIMONA MARIA  - laborant 
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CORMOŞ  MARIANA  - secretar 

COSMA LUCIA  - pedagog 

COŢ MARIA  - îngrijitor 

COZMA IOAN  - şofer 

COZMA MARIUS  - şofer 

DEMIAN  MARCEL MIHAI  - informatician 

FARCĂU GEORGIANA  - secretar 

FERENCZI KLARA  - bucătar 

FLORICĂU DORU  - pază 

FOGARASI MARIA  - spălătoreasă 

GOZARU FLORICA LUMINIŢA  - bibliotecar 

HAIDU ADRIANA  - pedagog 

HAIDU ÁRPÁD  - pază 

HAIDU VIORICA  - pedagog 

HOTEA VASILE  - analist programator 

HUZĂU DUMITRU  - pază 

IENCIU CONSTANTIN  - electrician 

IUHAS  GHEORGHE  - pază 

KATONA GABRIELA MAGDALENA  - pedagog 

KERESKENYI ILEANA  - contabil 

KIS GYULA  - administrator 

KIS MARIA  - îngrijitor 

MAR ANA  - îngrijitor 

MÎNDRUŢ FLORICA MARIANA  - îngrijitor 

MOCANU MIHAI  - bucătar 

MOISA FLAVIU  - informatician 

MOTOZ MARIUS  - pază 

MUNTEANU LUCIA  - pedagog 

MUREŞAN AUGUSTINA FLOARE  - îngrijitor 

NAGHI ALEXANDRU  - pază 

NAGY  MIHAI  - muncitor 

NEBEREAZA AGNETA  - îngrijitor 

NOJEA IOAN  - muncitor 

OROS CĂLIN  - informatician 

PALCĂU GHEORGHE  - electrician 

PALCĂU IOAN  - pază 
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PAPP ŞTEFAN VASILE  - muncitor 

PAŞCA LUCIAN  - muncitor 

PERENI FLORICA  - contabil 

PERENI MONICA  - îngrijitor 

PINTIE IOAN  - pază 

PIŞCORAN  MARIANA  - administrator 

PIŞCORAN NICOLAE  - şofer 

PIT CORNELIA  - bucătar 

POMIAN  IOAN  - pază 

POP FLOAREA  - administrator financiar 

POP LUCIA  - contabil 

POTROVITA SILVIA  - secretar 

PRIDEA  IOAN PAVEL  - tehnician 

PULBERE VIORICA CORNELIE  - casieră 

RAŢIU SILVIA  - îngrijitor 

SĂLĂGEAN  ROZALIA  - secretar, bibliotecar 

SCHMPF (WASMER) ERICA  - pedagog 

SIMA NICOLAE  - pază 

SIPOS IOAN  - pază 

STAN DUMITRU  - pază 

STEFANICI FRANCISC GASPAR  - muncitor 

SUSA LIA  - laborant 

SZILAGYI ATTILA ENDRE  - analist programator 

TARŢA GHEORGHE  - pază 

TERŢAN DOINA  - administrator 

TINCA CALIOPI  - bucătar 

TINCA ELISABETA  - administrator 

TITEA ADRIAN MARINEL  - pază 

TODOR LILIANA SIMONA  - contabil 

TOUT LIVIU  - pază 

URSAN FLORICA  - îngrijitor 

VARGA VASILE  - muncitor 

VAS ALEXANDRU  - pază 

VEREŞ MARIA  - pedagog 

VILCU IOAN  - muncitor 

VONHAZ OTTO  - muncitor 
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Colectivul de cadrele didactice în anul şcolar 2013 – 2014 

 

Balog Iuliana 
 

Bercea Cristina 
 

Bozga Marinela 
 

Buda Cosmin 

 
Bulbuc 

Tiberiu 

 
Chira Monica 

 
Contra Daniela 

 
Darida Monica 

 
Kiss Izabela 

 
Koch Vendelin 

 
Lazar Daria 

 
Moiş Daniela 

 
Mok Erzsebet 

 
Mureşan 

Angelica 

 
Niculuţ Alina 

 
Papp Rolland 
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Pintea Anca 

 
Pop Alexandrina 

 
Pop Viorica 

 
Pridea Florica 

 
Suciu Emilia 

 
Tămaş Filomela 

 
Varga Stefan 

 
Zeng Laszlo 

 
Slujitoru 

Mirela 

 
Keszegpal 

Catalina 

 
Szekely Izabella 

 
Buzilă Delia 

 
Şerbănoiu 

Mariana 

 
Tulbure Angela 

 
Robescu Mihai 

 
Martinca Lucia 

 
Gabor 

Nicoleta 

 
Erdei Claudia 

 
Achim Monica 

 
Barna Petru 



40 de ani de la înfiinţare – Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”, Satu Mare 

 
 

29 
 

 
Rațiu Ioana 

 
Bene Viorica 

 
Pop Olivia 

 
Feciche Ioan 

 

Personalul didactic auxiliar 

 

      
 

Personalul nedidactic  
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Conducerea liceului 

1973/1974 – 2013/2014 
  

 Liceul nostru a fost condus de la înfiinţare până 

în prezent de următorii domni directori: 

 

1973-1974 Micu Ioan – director 

                  Cărăguţ Mircea – director adjunct 

1974-1981 Micu Ioan – director 

                   Kruzlics Maria – director adjunct 

1981-1986 Micu Ioan – director 

                  Koch Vendelin – director adjunct 

1987-1989 Bulbuc Tiberiu – director 

                  Gătina Monica – director adjunct 

1990-1993 Koch Vendelin – director 

                  Dinu Cleopatra – director adjunct 

                  Tătărucă Silvestru – director adjunct 

1994-1996 Koch Vendelin – director 

                   Dinu Cleopatra – director adjunct 

1996-2006 Koch Vendelin – director 

                  Pop Alexandrina Ligia – director adjunct 

2005-2006 Koch Vendelin – director 

                   Feciche Ioan – director adjunct 

2006-2012 Pop Alexandrina Ligia – director 

                  Oltean Lidia – director adjunct 

2012-prezent Pop Alexandrina Ligia – director 

                       Raţiu Ioana Daniela – director adjunct 
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Directori educativi/ Consilieri educativi 

1973 – 2014 

 

1973 – 1975 – Baci Ioan 

1975 – 1981 – Koch Vendelin 

1981 – 1989 – Donka Ecaterina 

2002 – 2006 – Pap Rolland  

2006 – 2008 – Popa Anca 

2008 – 2011 – Feciche Ioan 

2011 – 2012 – Raţiu Ioana 

2012 – prezent – Buzilă Delia 
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Primii absolvenţi ai liceului  - Promoţia 1977-1978 

Anul IV A – profil confecţii 

1. Bura Maria 

2. Buzilă Lucia 

3. Chirilă Ecaterina  

4. Cireap Lenuţa 

5. Corodan Viorica 

6. Csintalan Maria  

7. Deac Veronica 

8. Dobroschi Elena 

9. Dodea Dorina 

10. Dudaş Ilona 

11. Fabian Rodica 

12. Freund Maria 

13. Goia Aurica 

14. Harisch Olga 

15. Lauran Rodica Elena 

16. Lenghel Maria 

17. Mekker Etel 

18. Meszaroş Maria 

19. Nagy Maria 

20. Oros Marinela 

21. Paşca Maria 

22. Pintye Agneta 

23. Puşcaş Veronica 

24. Rebeleş Maria 

25. Sabău Margareta 

26. Sabou Doina Maria 

27. Simon Ileana 

28. Stanciu Eva 

29. Suciu Sanda Zina 

30. Tărţan Maria Claudia 

31. Toth Eva 

32. Ulmer Sarolta 

33. Zimbru Ana

Anul IV B - profil tricotaje 

 

1. Asztalos Elisabeta  

2. Bob Floare 

3. Checicheş Radu 

4. Cuibuş Romelia 

5. Domuţa Dina 

6. Grieszhaber Terezia 

7. Halmi Viorica 

8. Horvath Maria 

9. Maier Maria 

10. Miclăuş Maria Zeta 

11. Moldovan Lenuţa 

12. Motoz Valamia  

13. Nagy Anna 

14. Nuţaş Florica 

15. Pop Voichiţa 

16. Revesz Berta 

17. Robaş Ana Angela 

18. Suiugan Lucia  

19. Suplăcan Floare 

20. Szabo Mariana 
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21. Szanyiszlo Ecaterina 

22. Silaghi Viorica 

23. Şandor Rodica  

24. Şipoş Agneta 

25. Todor Marta Edit 

26. Ţinca Viorica 

27. Vereş Maria Marta 

28. Verdeş Ileana 

29. Vizler Margareta

 

Anul IV C - Profil mecanică 

 

1. Acs Jolanka 

2. Banoczy Zoltan 

3. Barbul Gheorghe 

4. Belko Janos 

5. Bota Florica 

6. Buda Marioara 

7. Burdea Maria 

8. Ciobai Maria 

9. Farkas Sandor 

10. Florea Victoria 

11. Gyorfi Iosif 

12. Gyory Attila  

13. Hebe Aurica  

14. Hebe Miuţa  

15. Iles Alexandru  

16. Kato Susana 

17. Lup Florica 

18. Osvath Elisabeta 

19. Puskas Iozsef 

20. Puskas Csaba 

21. Prunar Viorel 

22. Şişca Lucia 

23. Silaghi Gheorghe 

24. Şimon Liviu  

25. Şuta Vasile Mihai 

26. Szuhanyi Maria 

27. Terţan Vasile  

28. Tomşa Doina 

29. Turcu Ioan 

30. Mureşan Dumitru  

31. Zazula Bela 

 

Anul V A - Profil ţesătorie 

 

1. Andreica Viorica 

2. Ardelean Florica 

3. Bandula Agneta 

4. Cîmpean Lenuţa 

5. Cîmpean Parasca  

6. Checicheş Aida  

7. Codreanu Floare 

8. Ghiurca Mariana 

9. Geiger Ileana 

10. Grosz Margareta  

11. Kengyel Eva 

12. Kovacs Piroska 
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13. Molnar Rodica 

14. Nistor Florica 

15. Pişcoran Firuţa 

16. Rişcou Maria  

17. Roatiş Angela 

18. Sabo Margareta  

19. Sabou Aurica 

20. Sas Floare 

21. Szilagyi Marioara 

22. Tarţa Georgeta 

23. Tămăşan Iuliana  

24. Ţinca Viorica 

25. Zima Felicia 

 

Anul V B - Profil prelucrări prin aşchiere 

 

1. Ardelean Anton 

2. Botoş Vasile 

3. Breban Alfred 

4. Chirazi Constantin  

5. Chiş Gheorghe 

6. Cioban Alexandru 

7. Comiati Ioan Vasile 

8. Crişan Ioan 

9. Cucuiet Ioan 

10. Dragoş Dorin 

11. Fage Gheorghe 

12. Fanstancz Iosif 

13. Gozner Tibor Laszlo 

14. Găvruş Vasile 

15. Huszar Alexandru 

16. Korber Vilmos 

17. Oros Andras 

18. Pop Vasile Vlad 

19. Porumboiu Marian 

20. Rakoczi Ioan 

21. Roatiş Clara Viorica 

22. Romaniuc Ivan 

23. Saraz Vasile 

24. Szabo Arpad 

25. Ţuţuraş Simion 

26. Vădan Flavius Aurel 

27. Zorescu Petru 
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Absolvenţii Colegiului Tehnic „Elisa Zamfirescu 

anul şcolar 2013-2014 

 

12 A – Tehnician designer vestimentar

1. Balint  Marius  

2. Bozîntan   Denisa  

3. Costin  Andrada  

4. Cozma  Adriana 

5. Csiki  Elena  

6. Elek  Kinga 

7. Fabian  Mariana 

8. Illyes Noemi 

9. Kati  Maria  

10. Kovacs Mihai  

11. Mîndruţ  Ana 

12. Piciorea  Larisa   

13. Pop  Mădălina   

14. Potoan  Ana  

15. Rus  George 

 

12B – Tehnician designer vestimentar 

1. Balaj  Timea 

2. Debreczeni Edina 

3. Fulop Iren  

4. Kató  Monika 

5. Kegyes  Greti  

6. Kiss  Bianka  

7. Komaromi  Renata 

8. Mailat Gabor  

9. Pop  Margit 

10. Seregi  Eonika   

11. Silaghi  Adriana   

12. Szerdahelyi  Beata  

13. Szucs Yvett  

14. Turi  Evelin 

15. Vajda Robert 

 

12C – Coafor stilist 

1. Antoniu  Ioana   

2. Berinde  Teodora 

3. Biriki  Marius 

4. Budău  Cecilia 

5. Cheormi  Romina 

6. Codrescu  Adriana  

7. Crişan  Lavinia   

8. Gall Cerasela  

9. Havrincea  Daiana  

10. Iluţ  Ioana   

11. Lazăr  Annamaria  

12. Marco Melinda  

13. Nichituţ  Andreea  

14. Parasca  Alexandra  

15. Paşca  Melania  

16. Pereni Renata 

17. Platon  Andra  

18. Pop  Camelia  
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19. Pop  Adriana 

20. Pop  Larisa   

21. Simo Lucica  

22. Toth   Izabela   

23. Vraja  Bianca  

 

12D -Tehnician în transporturi 

1. Anania  David   

2. Anton Alin   

3. Berdar  Cristian   

4. Bokor  Norbert 

5. Cherecheş  Darius  

6. Erős  Bobby 

7. Ghiriti Claudiu   

8. Lakatos  Benjamin   

9. Mişca Vasile  

10. Nagy  Stefan 

11. Pentea  David  

12. Pleth  Marius  

13. Pop  Robert 

14. Pop  Sergiu  

15. Silaghi  Cornel  

16. Szoke  Daniel  

17. Varga David  

13F - Ştiinţe socio-umane 

1. Andrasoni Emanuel   

2. Ardelean Cornel  

3. Balog Melinda  

4. Banu  Adrian   

5. Bercea  Ioan 

6. Bisioc Angela  

7. Blaga  Alina  

8. Bledea Cristina   

9. Borhidan Mihai 

10. Cerepes  Alexandru 

11. Cherestan  Angelica 

12. Cicioc Gheorghe 

13. Codrea  Anuţa 

14. Cotuna  Ramona 

15. Darida Georgeta  

16. Feier Lucica 

17. Garbuz  Lilia 

18. Ghencean  Claudia  

19. Gheorghei Gheorghe 

20. Ghioc Teodora   

21. Giurcău  Ciprian  

22. Grigoraş Vasile 

23. Hamza Grigore 

24. Hanţig Ioan 

25. Ilcu  Sergiu  

26. Jiboc  Victoria  

27. Leva  Maria  

28. Marchiş Claudia   

29. Marincaş Călin 

30. Miklos  Aurica 

31. Moldovan  Alina  

32. Moldovan Nadia  

33. Morar Manuela   

34. Mureşan  Rodica 
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35. Murvai  Paul 

36. Nagy  Alina 

37. Nagy-Balo Andrea 

38. Păcurar  Ioan   

39. Petruţ  Nicoleta  

40. Pincovai Eva 

41. Pop  Daniela  

42. Pop Marin 

43. Pop  Nicoleta  

44. Stan  Vasile  

45. Tekei  Zita 

46. Tiution  Ioan 

47. Tiution  Sorin  

 

Învăţământ postliceal - Cosmetician 

1. Belbe  Ana 

2. Belbe  Maria 

3. Chiş  C.  Voichiţa 

4. Ciortea Cornelia 

5. Cormoş  Mariana 

6. Crişan  Marinela 

7. Dragoş Denisa 

8. Farcaş Mirabela 

9. Goga Adriana 

10. Iurovici Larisa 

11. Kiss Alexandra 

12. Palfi  Eva 

13. Puşcaş  Yvett 

14. Sebok Melita 

15. Supuran  Mirabela 

16. Vraja Felicia 

 

Învăţământ postliceal - Creator Proiectant îmbrăcăminte 

1. Ambrus Andrea  

2. Ardelean  Sanda  

3. Calai  Vandana  

4. Chiş  Voichiţa 

5. Ciortea  Cornelia  

6. Corondan Corina  

7. Costin  Gabriela  

8. Crăciun  Florica  

9. Crăciun Georgeta 

10. Dobie Mariana 

11. Gyorgy  Brigitta 

12. Kiss Alexandra  

13. Miclăuş  Simona  

14. Mocanu Georgiana  

15. Silaghi  Oana   

16. Szekei Martin 
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Realizări cu care ne mândrim... 

 

Limbă şi comunicare 

 

 locul I – la Expoziţia Internaţională – Concursul 

„Învingători prin artă”, Iaşi – secţiunea a III-a: teatru, 

film şi dans, octombrie 2012 

 locul I – eleva Frăţilă Maria - în cadrul Proiectului 

Educaţional Tradiţia iubirii şi a mărţişorului – organizat 

de Consiliul judeţean al elevilor SM şi ISJ SM, secţiunea 

„Poezie”,  7 martie 2009 

 diploma de merit – elevii Varga Anton, Pintea Geanina, 

Lucuţ Maria, Pop Otto - cu ocazia Zilei Internaţionale a 

Voluntarilor pentru diverse activităţi de voluntariat 

(întâlniri bilunare cu coordonatorii voluntarilor Caritas; 

întâlniri cu coordonatorii cluburilor de voluntariat din 

şcoli; Ziua Internaţională a Voluntarilor – 4 decembrie; 

Un milion de stele - acţiune de solidaritate – 14 

noiembrie etc.), 2009 

 locul I - elevul Pop Otto - la Concursul foto – film 

“Diferit dar egal”, organizat de Centrul de Voluntariat 

din cadrul organizaţiei Caritas, 2008  

 locul I – elevii Ciugurean Călin, Szekey Martin – la 

Concursul interjudeţean „Intercultural Dialogues”, 

organizat de Colegiul Economic „George Bariţiu”, Baia 

Mare, 2008 

 premiul I – eleva Gal Anita - la Concursul literar 

organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntarilor, 2 

decembrie 2004 

 locul II – elevele Nemeş Nicoleta, Frăţilă Maria, Caraba 

Nicoleta, Păuşan Raluca – la  Concursul de recitări din 

poeţi sătmăreni „Recitatio”, secţiunea grup, martie 2009  
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 locul II - eleva Bereş Emese - în cadrul Proiectului 

Educaţional Tradiţia iubirii şi a mărţişorului – organizat 

de Consiliul judeţean al elevilor SM şi ISJ SM, secţiunea 

„Declaraţii de dragoste”, 7 martie 2009 

 locul II - eleva Mureşan Mălina – la Concursul “Arte 

vechi în haine noi”, organizat la Negreşti Oaş , secţiunea 

muzică, 2008  

 locul II - elevul Fanea Marius – la Concursul “Arte 

vechi în haine noi”, organizat la Negreşti Oaş, secţiunea 

desen, 2008  

 locul III – elevii Fabian Mariana, Farcău Cosmin, 

Mândruţ Mădălina, Nemeş Dorina, Nemeş Nicoleta, 

Potoan Mădălina, Sima Vasile, Zimbru Mariana, Zimbru 

Monica în cadrul Proiectului cultural regional “Tradiţii în 

contemporaneitate” – propus de Colegiul Tehnic 

„Napoca”, 2011 

 locul III - elevii Mariţa Cristina, Nemeş Dorina, Nemeş 

Nicoleta, Nemeth Marian, Simionaş Mariana, Zimbru 

Mariana, Zimbru Monica - Concurs de recitări din poeţi 

sătmăreni „Recitatio”, secţiunea grup, 21 martie 2010   

 locul III - eleva Ilieş Bianca - în cadrul Proiectului 

Educaţional Tradiţia iubirii şi a mărţişorului – organizat 

de Consiliul judeţean al elevilor SM şi ISJ SM, secţiunea 

„Declaraţii de dragoste”, 7 martie 2009 

 locul III – elevul Rogoz Ioan - în cadrul Proiectului 

Educaţional Tradiţia iubirii şi a mărţişorului – organizat 

de Consiliul judeţean al elevilor SM şi ISJ SM, secţiunea 

„Poezie”,  7 martie 2009 

 menţiune - elevele Solosi Szabina si Papp Nenszi - la 

Concursul de ortografie “Implom Jozsef“, etapa 

judeţeană, 2014 
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 menţiune - elevele Solosi Szabina si Papp Nenszi - la 

Concursul de ortografie “Implom Jozsef“, etapa 

judeţeană, 2013 

 menţiune - eleva Iluţ Ioana - la Concursul interjudeţean 

„Tinereţe fără margini”, 1 iunie 2011  

 menţiune - eleva Nemeş Nicoleta - la Concursul naţional 

„Unitate şi diversitate în Uniunea Europeană” - organizat 

de Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Oradea, concurs de 

eseuri, 2011 

 menţiune – elevele Farcaş Claudia, Zimbru Mariana, 

Zimbru Monica – la Concursul Liceelor „Împreună în 

Europa VII”, 12 februarie 2010 

 menţiune -  elevele Hepcal Diana, Nemeş Nicoleta, 

Zimbru Monica – la concursul „Cultură şi civilizaţie în 

România”, etapa judeţeană, cu lucrarea „Împodobitul 

steagului în Ţara Oaşului”, 24 martie 2010 

 diploma DELF, nivel A2 – eleva Miclăuş Oana, 

februarie 2014 

 Premiul de participare cu piesa „Profesorul de 

franceză”, de Tudor Muşatescu – elevii Farcaş Claudia, 

Nemeş Nicoleta, Pavel Cristian, Sima Sandra, Simionaş 

Mariana, Vesel Lavinia – la Festivalul de Teatru 

„Rotaract”, 12 aprilie 2009. Elevele Nemeş Nicoleta şi 

Vesel Lavinia au fost nominalizate pentru cel mai bun rol 

secundar 

 Premiul de participare  – la Concursul “Arte vechi în 

haine noi”, organizat la Negreşti Oaş , secţiunea teatru, 

piesa Take, Ianke şi Cadâr, 2008  

 Diploma de participare la Concursul „Speaking 

Contest”, nivel judeţean 
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 Diploma de participare – eleva Gal Anita -  la 

Concursul de creaţie lirică „In Memoriam Nichita 

Stanescu", 2005 

 

Matematică şi ştiinţe 

 

 Premiul I – eleva Grosos Romina – etapa judeţeană a 

Olimpiadei de matematică, profil tehnologic, 3 martie 2007 

 Premiul I – elevul Hăşmăşan Alin  – etapa judeţeană a 

Concursului de matematică, licee tehnologice, 21 mai 2005 

 Menţiune – elevul Orha Ciprian - Concursul judeţean de 

matematică - faza pe judeţ, 11 martie 2006 

 

Tehnologia informaţiei şi comunicării 

 

 Premiul I – elevul Sopoian Adrian – la Olimpiada de 

Tehnologia informaţiei şi comunicării, faza judeţeană 

 Premiul I – elevii Buga Raul, Fulop Crina, Gall Dalila, 

Horotan Adrian, Iluţ Ioana, Marco Melinda, Pop Larisa, 

Tetiş George, Sztupar Anabela, Vraja Bianca – la Expoziţia 

Internaţională – Concurs „1 iunie – copilul, ambasadorul 

prieteniei între popoare”  din 1-2 iunie 2013, prezentari PPT 

 Premiul II – elevul Sopoian Adrian – la Olimpiada de 

Tehnologia informaţiei şi comunicării, faza judeţeană 

 Premiul II – elevul Hăşmăşan Alin – la Olimpiada de 

Tehnologia informaţiei şi comunicării, faza judeţeană 

 Premiul II – eleva Vaştag Cristina – la Olimpiada de 

Tehnologia informaţiei şi comunicării, faza judeţeană 

 Premiul II – elevul Bălan Pop Cosmin – la Olimpiada de 

Tehnologia informaţiei şi comunicării, faza judeţeană 

 Locul II – elevul Papp Marius -  la Olimpiada de 

informatică, licee tehnologice, 2003 
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 Premiul III – eleva Vraja Bianca – la Concursul 

internaţional de informatică – Kisvarda – Ungaria, 2011 

 Premiul III – elevul Bălan Pop Cosmin – la Olimpiada 

de Tehnologia informaţiei şi comunicării, faza judeţeană 

 Premiul III – elevul Olteanu Sergiu – la Olimpiada de 

Tehnologia informaţiei şi comunicării, faza judeţeană 

 Menţiune – eleva Marco Melinda – la Olimpiada de 

Tehnologia informaţiei şi comunicării, faza judeţeană, 

2013 

 Menţiune – eleva Gall Dalila – la Olimpiada de 

Tehnologia informaţiei şi comunicării, faza judeţeană, 

2013 

 Menţiune – eleva Iluţ Ioana – la Concursul internaţional 

de informatică – Kisvarda - Ungaria, 2011 

 Menţiune  – eleva Gal Anita-  la Concursul de 

informatică aplicată, 2006 

 Menţiune  – eleva Gal Anita -  la Olimpiada de 

informatică, licee tehnologogice, 2003 

 

Educaţie fizică şi sport 

 

 locul I - echipa FC MIU – la Campionatul de fotbal pe 

şcoală – băieţi, 07.11.2005 

 Locul III – elevul Orha Ciprian – la Cupa liceelor - 

atletism, faza pe judeţ, 2005 

 Locul III – Cupa liceelor, handbal, 2007 

 Locul III – Cupa liceelor, handbal, 2008 

 Locul III – Cupa liceelor, handbal, 2009 

 Locul III – Cupa jandarmilor, fotbal, 2011 

 Locul III – Cupa liceelor, volei, etapa judeţeană, 2011 

 Locul III – Cupa liceelor, volei, etapa judeţeană, 2014 
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Tehnologie - Concursuri şi olimpiade în domeniul 

industriei uşoare şi pielărie 

 

Numele şi 

prenumele 

elevului  

Specializarea /  

Profilul  

Locul 

obţinut la 

faza 

judeţeană 

Locul obţinut 

la faza  

naţională 

Orosz 

Andreia 

Confecţii 

îmbrăcăminte 

Premiul I 

1997-1998 

Premiul I şi 

Pr.special pt. 

cea mai buna 

lucrare scrisa  

Moni Timea 

Irina  

Confecţii 

produse textile  

Premiul I 

1998-1999 

 

Premiul I 

Czikai 

Noemi  

Confecţii 

produse textile  

Premiul I 

1999-2000 

Menţiune  

Bobiţă 

Sabina 

Textile  Premiul I 

2001-2002 

- 

Kovacs 

Miklos  

Textile Premiul I 

2001-2002 

- 

Vonet 

Nicolae  

Confecţioner 

produse textile  

Premiul I 

2001-2002 

Premiul II 

Mureşan 

Daniela  

Textile Premiul I 

2002-2003 

- 

Bobiţă 

Sabina 

Textile Premiul I 

2002-2003 

- 

Mic Ancuţa  Confecţioner 

produse textile  

Premiul I 

2002-2003 

- 

Hăşmăşan 

Alin 

Textile Premiul 

I2003-

2004 

Menţiune I  
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Mureşan 

Daniela  

Textile Premiul I 

2003-2004 

- 

Bozai 

Felicia  

Confecţioner 

produse textile  

Premiul I 

2003-2004 

- 

Orha 

Ciprian  

Textile Premiul I 

2004-2005 

- 

Hăşmăşan 

Alin 

Textile Premiul I 

2004-2005 

Premiul III  

Farcaş 

Claudia 

Confecţioner 

produse textile  

Premiul I 

2004-2005 

- 

Grosoş 

Romina  

Tehnician în 

industria 

textilă  

Premiul I 

2005-2006 

-  

Libotean 

Octavian  

Tehnician în 

industria 

textilă  

Premiul I 

2005-2006 

- 

Paracs 

Csaba 

Confecţioner 

produse textile  

Premiul I 

2005-2006 

- 

Pop 

Florentina  

Tehnician în 

industria 

textilă  

Premiul I 

2006-2007 

- 

Grosoş 

Romina  

Tehnician în 

industria 

textilă  

Premiul I 

2006-2007 

Menţiune   

Oros 

Alexandra  

Confecţioner 

produse textile  

Premiul I 

2006-2007 

- 

Groza 

Anamaria  

Tehnician 

designer 

vestimentar  

Premiul I 

2007-2008 

- 

Paracs 

Csaba  

Tehnician în 

industria 

textilă 

Premiul I 

2007-2008 

- 
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Puşcaşu 

Valentina  

Confecţioner 

produse textile  

Premiul I 

2007-2008 

Menţiune  

Bartha 

Andreea  

Tehnician 

designer 

vestimentar  

Premiul I 

2008-2009 

Menţiune 

Rus 

Anişoara 

Tehnician în 

industria 

textilă 

Premiul I 

2008-2009 

- 

Filimon 

Simona  

Tehnician 

designer 

vestimentar  

Premiul I 

2009-2010 

Menţiune 

Bartha 

Andreea  

Tehnician 

designer 

vestimentar  

Premiul I 

2009-2010 

- 

Simionaş 

Mariana   

Tehnician în 

industria 

textilă 

Premiul I 

2009-2010 

Menţiune 

Kiss 

Alexandra  

Confecţioner 

produse textile  

Premiul I 

2009-2010 

Menţiune 

Kiss 

Alexandra  

Tehnician în 

industria 

textilă 

Premiul I 

2010-2011 

- 

Cheregi 

Ildiko 

Confecţioner 

produse textile  

Premiul I 

2010-2011 

- 

Kibili 

Bettina 

Tehnician în 

industria textilă 
Premiul I 

2011-2012 

 

- 

Kovacs 

Mihai  

Tehnician 

designer 

vestimentar  

Premiul I 

2012-2013 

- 

Fekete 

Camelia  

Tehnician 

designer 

vestimentar  

Premiul I 

2012-2013 

- 
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Silaghi 

Minodora 

Tehnician 

designer 

vestimentar 

Premiul I 

2013-2014 

 

Kovacs 

Mihai  

Tehnician 

designer 

vestimentar 

Premiul I 

2013-2014 

 

 Premiul I  - elevul Kovacs Mihai -  la Concursul 

Naţional Tehnic Textil „INGTEX", Arad, ediţia a III-a, 

secţiunea Concurs teoretic, 2013 

 Premiul I – elevii Balint Marius, Cozma Adriana, Csiki 

Elena, Fabian Mariana, Illyes Noemi, Kati Maria 

Henrieta, Mândruţ Ana Mădălina, Pop Mădălina, Potoan 

Ana Mădălina – la Expoziţia Naţională – Concurs „Sfintele 

Paşti 2013” – Ediţia a IV-a din 5 – 7 mai 2013 

 Premiul I – elevele Vraja Mariana şi Ardeleanu 

Alexandra – în cadrul Proiectului „În slujba naturii – 

anotimpuri şi vieţuitoare”, Iaşi, ediţia a III - a 2013, 

domeniul – Ecologie şi protecţia mediului, secţiunea 4. 

Machete (micro peisaj)   

 Premiul II – elevele Rus Anişoara şi Silaghi Melinda – 

la Concursul naţional de Creaţie „Junior designer”, 

Facultatea Gh. Asachi din Iaşi – 1 martie 2010 

 Premiul II – elevele Mare Claudia, Farcaş Claudia, 

Şter Simona, Sima Sandra (echipa Codru), Proiectul 

concurs „Tradiţii în contemporaneitate” iniţiat de Gr. Sc. 

Napoca Cluj 

 Premiul III – eleva Stanci Bianca – Concursul naţional 

de Creaţie „Junior designer”, Facultatea Gh. Asachi din Iaşi 

– 1 martie 2010 

 Premiul III la Concursul regional „Tradiţii în 

contemporaneitate”, ediţia II – Cluj, cu filmul „Nunta în 

Ţara Oaşului - Turţ şi Gherţa”, mai – iunie 2010-2011 
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 locul III – elevii Hepcal Diana, Haiduc Maria, Puşcaş 

Anamaria, Nemeth Marian (echipa Oaş), Proiectul concurs 

„Tradiţii în contemporaneitate” iniţiat de Gr. Sc. Napoca 

Cluj – 1 martie 2010 

 Menţiune – elevele Bala Anamaria, Druţă Mădălina, 

Prunar Cristina, Sălăjan Ribana (echipa Codru), Proiectul 

concurs „Tradiţii în contemporaneitate” iniţiat de Gr. Sc. 

Napoca Cluj – 1 martie 2010 

 Menţiune – elevele Nemeş Dorina, Zimbru Mariana, 

Zimbru Monica, Mariţa Cristina (echipa Oaş), Proiectul 

concurs „Tradiţii în contemporaneitate” iniţiat de Gr. Sc. 

Napoca Cluj – 1 martie 2010 

 

 

Estetica şi igiena corpului omenesc 

 locul I - eleva Kato Banyai Dora – la Concursul de 

coafură organizat de „Camera Meşteşugarilor” şi echipa 

„Intercoiffure”, susţinut în mai 2013 

 locul I – elevii din clasa a XI-a C - la Expoziţia 

internaţională „Concurs învingător prin artă”, ediţia a III-

a, Iaşi 

 locul III – eleva Tomoiagă Mihaela - la Concursul de 

coafură organizat de „Camera Meşteşugarilor” şi echipa 

„Intercoiffure”, susţinut în mai 2013 

 Premiul III – eleva Bucs Brigitta – la Concursul 

„Metamorfoze”, secţiunea manichiură, 2010 

 Premiul III – eleva Bucs Brigitta – la Concursul 

„Metamorfoze”, secţiunea manichiură, 2011 

 menţiune – elevele Zimbru Lăcrămioara şi Reşetar 

Roxana - la Concursul de coafură organizat de „Camera 

Meşteşugarilor” şi echipa „Intercoiffure”, susţinut în mai 

2013 
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 Menţiune – eleva Tomoiagă Mihaela – la Concursul 

„Metamorfoze”, secţiunea manichiură, 2010 

 Menţiune – eleva Balog Janetta – la Concursul 

„Metamorfoze”, secţiunea manichiură, 2011 

 Concursul internaţional Metamorfoze, care se desfăşoară 

anual şi la care participă elevii din liceele de profil din 

Baia Mare, Oradea, Cluj Napoca, Alba Iulia, Debrecen – 

Ungaria. 

  Activităţi de voluntariat realizate de elevii colegiului la 

Centrul de zi  Speranţa, Căminul de Argint Viile Satu 

Mare, Casa Perla-Caritas, Fundaţia Hans Linder, 

Grădiniţa nr.33, Grădiniţa Voinicelul.  

 Diploma de participare – eleva Toma Bianca - la 

Concursul de coafură, Szabolcs kupa Debrecen - 

Ungaria, 2013 

 

Mecanică 

 Locul I – eleva Vancai Niculina – la Concursul organizat 

la nivel de fabrici „Mondiala”, faza naţională, 1978 

 Locul I – elevul Pintea Nicolae – la Concursul organizat 

la nivel de fabrici „Mondiala” – „Dialog la distanţă”, 

faza naţională, 1976 

 Menţiune – elevul Nagy Robert – Olimpiada 

interdisciplinară, faza judeţeană, 2009 

 Menţiune – elevul Radvanszki Sebastian – Olimpiada 

interdisciplinară, faza judeţeană, 2009 

 elevul Szabó István a participat la faza naţională a 

Olimpiadei interdisciplinare, 2008 
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Alte rezultate... 

Locul II - Concursul de muzică uşoară „Cântarea României” 

– Formaţia de muzică uşoară formată din Chirazi 

Constantin, Ardeleanu Anton, Vădan Flavius, Breban Alfred, 

Crişan Ioan, faza naţională 

Locul II – eleva Gal Anita - la Concursul "Cine ştie 

olimpism câştigă", 2 iunie 2005 

Menţiune – elevii Gal Anita, Libotean Octavian, Papp 

Marius, Şoncodi Denisa – la Concursul Bursa Ideilor, 2004-

2005 
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Experienţa în derularea unor 

proiecte  
 

1. Dezvoltarea la elevi a 

competenţelor interculturale 

într-un context european. 

Proiect finanţat prin 

programul PHARE CBC RO-

HU 2006. Scopul proiectului: 

Întărirea relaţiilor de prietenie 

şi colaborare între elevii şi 

profesorii şcolilor Colegiul 

Tehnic “Elisa Zamfirescu” 

Satu Mare si II. Rakoczi Ferenc 

Szakkozep – es Szakiskola din 

Kisvarda, Ungaria. Costul total 

al proiectului  - 18 170 EUR. Proiectul s-a derulat  pe o 

perioadă de 12 luni. 

         

2. Proiect de granturi 2007: Formarea cadrelor didactice 

în vederea pregătirii elevilor pentru o lume în continuă 

schimbare. Obiectivul general al proiectului: 

Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei procesului didactic în 

vederea pregătirii elevilor pentru o lume în continuă 

schimbare. Obiective specifice:  

 Formarea unui număr de 25 de profesori de la Grupul 

Şcolar pentru Industrie Uşoară Satu Mare, pe o perioadă 

de 6 luni în folosirea metodelor de predare – învăţare - 

evaluare centrate pe elev. 

 Dobândirea competenţelor specifice, de comunicare 

în limba engleză pentru 12 profesori de la Grupul Şcolar 

pentru Industrie Uşoară Satu Mare, într-o perioadă de 6 

luni. 
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 Formarea unui număr de 20 profesori de la Grupul 

Şcolar pentru Industrie Uşoară Satu Mare, într-o perioadă 

de 6 luni, în scopul utilizării metodelor de lucru specifice 

activităţilor cu elevii cu nevoi educaţionale speciale. 

Valoarea proiectului - 23 400 lei. 

 

3. Proiect transfrontalier HURO/0901/165/2.3,1 „Rămâi 

la şcoală”, perioada: 01.09.2010-31.08.2011,localitatea Satu 

Mare, Bugetul alocat: 40628 euro, Beneficiari direcţi: 40 

persoane şi indirecţi: 4000, Rezultate: Manual metodologic 

cu exemple de bune practici, Produse şi echipamente 

experienţă. 

 

4. Grantul pentru şcoli în dificultate “Şcoala, familia 

mea”, Număr referinţă proiect 2R000441, Dobândirea 

competenţelor sociale minime pentru integrare în societate şi 

pe piaţa muncii. Se urmăreşte dobândirea cunoştinţelor 

necesare în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, 

reducerea abandonului şcolar cu 6 %, pregătirea profesională 

a grupului ţintă pentru integrarea pe piaţa muncii  în vederea 

depăşirii decalajelor sociale, culturale sau economice pe o 

perioadă de 8 luni: 01.04.2012-30.11.2012, buget alocat de 

Fundaţia  Centrul Educaţia 2000+:  15000 lei 

 

5. Asociaţia Secular-Umanistă 

din România (ASUR) a lansat 

un concurs naţional, destinat 

instituţiilor din învăţământul 

preuniversitar. La concurs au 

participat echipe de elevi şi 

profesori de la şcoli şi licee din 

mediul urban şi rural din toată 

ţara. Concursul a urmărit să evidenţieze atât cunoştinţele 
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elevilor despre teoria evoluţionistă, cât şi calităţile creative 

ale acestora. Concursul s-a derulat în perioada 13 februarie – 

1 iunie 2012 şi a fost câştigat de proiectul Colegiului Tehnic 

„Elisa Zamfirescu” din Satu Mare. Marele premiu a 

constat în amenajarea unui laborator de ştiinţe în valoare de 

71.175 lei. 

 

6. Proiect multilateral Comenius 

COM-12-PM-1161-SM-HU, 

“Învăţare pe tot parcursul 

vieţii”, perioada 01.08.2012- 

31.07.2014, 24 de mobilităţi 

transnaţionale în şcoli din patru 

ţări: Ungaria, Italia, Marea 

Britanie, Polonia, buget alocat: 24000 euro. 

 

7. Proiectul Parteneriat 

Şcolar Multilateral Acces: 

„You and me connected by 

differences” mobilităţi 

transnaţionale între  şcoli din 

trei ţări: România, Croaţia, 

Macedonia. Buget alocat: 1600 

Euro. 

 

 
Director,  

Pop Alexandrina Ligia 

 

 

 
 



40 de ani de la înfiinţare – Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”, Satu Mare 

 
 

53 
 

Gânduri... 

                                              ale profesorilor  

 

Amintiri din anii petrecuţi la Grupul Şcolar 

M.I.U. 

 „Când am aflat despre pregătirile colectivului 

Grupului Şcolar M.I.U. pentru aniversarea a 40 de ani de la 

înfiinţare, ani de existenţă modernă în slujba comunităţii 

sătmărene, mai că mi-a venit să le spun foştilor colegi că nu 

au socotit bine perioada trecută. 

Nu-mi venea să cred că au trecut atâţia ani. 

Chiar dacă îmi amintesc de propunerea făcută cândva în 

septembrie 1973 de inspectorul general şcolar de la acea 

vreme, prof. Ioan Beltechi, de a prelua, ca director, 

conducerea nou-înfiinţatului Liceu M.I.U., nu îmi venea să 

cred că au trecut atâţia ani de când începeam activitatea unei 

noi instituţii şcolare, creată pe bazele fostului Liceu nr. 4, cu 

două clase de liceu (o clasă de fete şi o clasă de băieţi), cu 

câteva clase de şcoală primară şi gimnaziu şi în jur de 6 clase 

de şcoală profesională (cu specializare în croitorie, tricotaje, 

ţesătorie şi lăcătuşerie). 

Apoi activitatea a devenit din ce în ce mai intensă, 

numărul claselor s-a mărit treptat şi s-au diversificat 

meseriile în care erau pregătiţi elevii. O meserie foarte 

căutată fiind cea de emailator. 

În cadrul şcolii existau la un moment dat şi clase de 

şcoală postliceală (de zi şi seral), dar şi clase de maiştri (zi şi 

seral). Ţin minte că la clasele cu cursuri de zi erau elevi 

veniţi din toată ţara: din Tulcea, Constanţa, Curtea de Argeş, 

Timişoara, Craiova, Tg Jiu, Suceava şi alte localităţi. La un 

moment dat în şcoală funcţionau 36 de clase, iar programul 

orelor era zilnic de la 7 la 21. A fost, este şi va fi o mare 

plăcere să îmi amintesc de acei ani frumoşi, să mă întâlnesc 
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cu cei care fac sau au făcut parte în aceşti 40 de ani din 

colectivul Liceului şi, mai apoi, al Grupului Şcolar M.I.U, 

dar şi cu foşti absolvenţi, pe care-i recunosc şi (cu mândrie 

pot spune că) mă recunosc şi ei la întâlnirile ocazionale prin 

oraş. 

Anii au trecut, eu am schimbat între timp locul de 

muncă şi, din noua poziţie, am ajuns să solicit şi să fiu 

beneficiar direct al rezultatului muncii din cadrul Liceului 

M.I.U. – absolvenţii săi. Din această perspectivă am ajuns să 

cunosc direct calitatea absolvenţilor Liceului M.I.U., 

transpusă în practică la locul de muncă. 

Activitatea şcolară a început în actuala locaţie de pe 

bulevardul Cloşca, însă, odată cu dezvoltarea activităţii, 

spaţiul oferit de această locaţie a devenit insuficient. S-a luat 

decizia construirii unui complex liceal, care să includă pe 

lângă spaţiile de predare la clasă şi spaţii de ateliere, internat, 

cantină, sală de sport. Pentru că spaţiul disponibil de pe 

bulevardul Cloşca nu era suficient de extins, s-a decis 

construirea acestui complex pe un teren situat pe strada 

Uzinei (cum se numea atunci actualul bulevard Lucian 

Blaga). Astfel, pe un teren (înconjurat, la acea vreme, de 

lanuri de porumb) a luat fiinţă primul Complex liceal 

construit în judeţul Satu Mare. Pot spune fără să greşesc, că 

printre marile mele realizări în viaţă se numără construirea 

atelierelor, internatului, cantinei şi a sălii de sport „de la 

M.I.U.”. Complexul liceal ar fi trebuit să mai cuprindă încă 

două clădiri pentru internate şi o clădire nouă cu săli de 

clasă, dar aceste investiţii nu s-au mai realizat niciodată. 

Îngrădirea perimetrului complexului, dar şi terenurile 

de sport (de tenis, de handbal şi de volei) au fost făcute prin 

munca depusă în cadrul orelor de instruire practică de elevii 

şcolii, sub îndrumarea maiştrilor instructori. De asemenea, la 

întreţinerea spaţiilor verzi participau atât elevii, cât şi cadrele 
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didactice şi personalul auxiliar. Era o atmosferă foarte 

plăcută şi îmi amintesc că, de multe ori, colectivul de cadre 

didactice al şcolii îşi petrecea şi timpul liber în curtea 

complexului şcolar. Îmi aduc aminte cu plăcere (şi nu le voi 

uita niciodată) de zilele de sărbătoare, zilele festive sau zilele 

importante din viaţa noastră, petrecute uneori împreună în 

cantina şcolii. 

Împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea Grupului 

Şcolar M.I.U. este un prilej de rememorare a unei frumoase 

perioade din viaţa mea profesională, trăită alături de 

colectivul de cadre didactice care au profesat de-a lungul 

timpului la această şcoală. Grupul Şcolar M.I.U. se poate 

mândri cu dascălii săi, foşti şi actuali. 

Urez ca, în continuare şi pentru o mult mai 

îndelungată perioadă de timp, imaginea generată de serviciile 

profesionale oferite de colectivul de cadre didactice al 

Grupului Şcolar M.I.U. să atragă câţi mai mulţi elevi 

sătmăreni (şi nu numai), pentru a pune în valoare rolul 

acestei şcoli în cadrul sistemului de învăţământ sătmărean. 

     Cu respect,  

Ing. Ioan MICU, Director al Grupului Şcolar M.I.U.  

între anii 1973-1987” 

 

„Cine nu îşi asumă trecutul, nu merită viitor. 
După zeci de ani petrecuţi în această clădire (când 

Liceul Industrial 23 August, când Şcoala Profesională nr. 5, 

când Grupul Şcolar MIU, acum Colegiul Tehnic „Elisa 

Zamfirescu), fără să vreau, fac tot felul de comparaţii între 

ceea ce a fost şi ceea ce este. Un contabil ar denumi asta 

bilanţ, un manager al secolului XXI ar spune că este o 

analiză SWOT sau PEST, eu le consider doar amintiri 

decantate în urma trecerii timpului, dar care mă fac să 

privesc înapoi cu oarecare nostalgie şi să constat că am trecut 
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prin vremuri cu alte axe valorice, dar că au fost totuşi şi 

multe valori, nu numai greşeli (perfecţiunea nu este un 

atribut uman).  

Şcoala noastră a instruit în multe meserii (confecţii, 

tricotaje, ţesătorie, finisaj, mecanici întreţinere, emailatori) şi 

multe forme de învăţământ (liceu zi, liceu seral, şcoală 

profesională zi, postliceală, şcoală de maiştri). Contractele cu 

burse de şcolarizare ale tuturor claselor de şcoală 

profesională asigurate de intreprinderile pentru care 

şcolarizam forţă de muncă erau foarte apreciate de elevi şi 

părinţi. Costul internatului şcolii era la un nivel uşor 

accesibil pentru elevii din afara oraşului. Specialiştii 

Ministerului Industriei Uşoare care ne coordonau economic 

şi din punct de vedere al instruirii în meserii erau bine 

pregătiţi (d-na Mioara Tudor, d-na Lucia Stamboli, d-l Iosif, 

d-l Marcel Saizu). Indicaţiile lor erau bine argumentate, 

fundamentate, acceptate şi apreciate de Inspectoratul Şcolar, 

care nu s-a sfiit să le ceară sfatul prin şcoala noastră. 

Finanţarea asigurată de MIU era suficientă, oportună şi fără 

întârzieri şi asigura salariile cadrelor, baza materială şi 

cheltuielile de regie. În diverse probleme locale găseam 

totdeauna sprijin la una dintre intreprinderile municipiului. 

Acelaşi minister asigura programe şcolare ale disciplinelor 

specifice şi manuale aferente. (Azi mai sunt?) 

O perioadă neagră a fost cea a interşcolarizării. 

(Copiii erau trimişi în alte judeţe spre şcolarizare 

profesională urmând să rămână acolo după şcoală, asta ca şi 

o cerinţă a omogenizării populaţiei ţării, lucru care în final 

nu a avut loc.)  

Nu am uitat lipsa încălzirii (copii la ore cu căciuli şi 

mănuşi), lipsa curentului electric până seara la ora 20, 

borcaniadele, adunarea de maculatură, ziua de naştere a 

tovarăşului în 26 ianuarie, orele de învăţământ politico-
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ideologic, pregătirile de 23 August, activităţile de Pregătire a 

Tineretului pentru Apărea Patriei. 

Practica agricolă din fiecare toamnă, pe lângă rolul 

declarat, a avut un rol incredibil în socializarea elevilor 

(acum am spune team building!). 

În ianuarie ’90 s-a desfiinţat rapid funcţia de 

îndrumător UTC (funcţia era, de fapt, de director educativ). 

Mai târziu s-a corectat greşeala apărând funcţia de 

responsabil cu activitatea extracurriculară (sic!) 

Pe lângă lucrurile rele, care nu se recomandă a fi 

repetate, constat că cele bune de atunci, azi parcă nu le 

regăsesc pe toate. Trebuie să reinventăm apa caldă?”  

(prof. Bulbuc Tiberiu, director al Grupului Şcolar 

pentru Industrie Uşoară, 1987-1989) 

 

„Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu” a fost 

dintotdeauna unul dintre principalii furnizori de forţă de 

muncă calificată şi de servicii educaţionale pentru 

comunitate, un promotor al noului, al modernului, al 

creativităţii şi inovaţiei. 

Colaborarea cu colegii, activităţile cu elevii, atât la 

clasă, cât şi în afara ei, climatul deosebit de „cald” m-au 

făcut să simt că această şcoală este pentru mine „a doua 

casă”. 

Consider că şcoala noastră a avut şi are şi în prezent 

parte de oameni minunaţi care merită tot respectul elevilor, 

părinţilor şi al comunităţii locale. Existenţa ei rămâne o 

continuă predare şi preluare de ştafetă. Noi avem datoria de a 

o duce mai departe pentru că am preluat-o de la cei care şi-au 

lăsat aici tinereţea şi o parte din viaţa lor. ” 

(prof. Koch Vendelin, director al Grupului Şcolar 

pentru Industrie Uşoară, 1981-2006) 
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„În anul 1984, după susţinerea examenului de 

diplomă la Institutului Politehnic din Timişoara - am optat 

pentru ocuparea catedrei de discipline tehnice la Grupul 

Şcolar pentru Industrie Uşoară Satu Mare, o şcoală tânără, cu 

un colectiv foarte ambiţios şi competent, renumită prin 

valoarea absolvenţilor şi calitatea procesului instructiv-

didactic. De acest lucru aveam să mă conving foarte repede, 

în timpul diverselor activităţi, astfel încât statutul de titular la 

Grupul Şcolar pentru Industrie Uşoară Satu Mare a devenit 

pentru mine un motiv de mândrie. 

 Păstrez şi acum în memorie primele impresii din 1 

septembrie 1984, data la care am păşit pragul Şcolii. Anii au 

trecut foarte repede. Viaţa m-a învăţat că reţeta succesului 

este simplă - muncă, responsabilitate, implicare şi un dram 

de noroc, fără de care nu se poate. Mai presus de toate, 

credinţa în Dumnezeu. Tot viaţa m-a învăţat că pentru a-i 

înţelege pe oameni este important să încerci să vezi lucrurile 

din perspectiva lor. Să fii solidar cu ei. Să-ţi pese cu adevărat 

de ei, să-i ajuţi din convingere.”  

(Pop Alexandrina Ligia, director al Colegiului 

Tehnic „Elisa Zamfirescu”) 

 

 „A scrie despre şcoala la care ai fost dascăl reprezintă 

un motiv de mândrie, dar şi o datorie. Aceasta, pentru că o 

asemenea instituţie trebuie acceptată, de fiecare dintre noi, 

care am lucrat sau lucrează, ca un spaţiu al tuturor valorilor 

morale şi spirituale. 

      Personal, nu am obosit niciodată să mă bucur de 

împlinirea sufletească pe care am trăit-o timp de 35 de ani, 

de când, proaspătă absolventă a Facultăţii de Textile din 

cadrul Institutului Politehnic Iaşi, am devenit profesor al 

Grupului Şcolar, astăzi Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”. 
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Acest fapt al vieţii mele a fost şi rămâne un motiv de orgoliu, 

o onoare totodată.  

 Este acum momentul (firesc al acestui context 

aniversar) de a aduce urări de împliniri şi perfecţionare 

necontenită Colegiului Tehnic „Elisa Zamfirescu”. La 40 de 

ani îţi urez, dragă ŞCOALĂ, motivare, participare, bucurii!”  

(prof. Dinu Cleopatra, director adjunct al Grupului 

Şcolar pentru Industrie Uşoară, 1990-1996) 

 

 

„Îmi aduc aminte cu emoţie de momentul în care am 

păşit, tânăr profesor, la 30 de ani, pe poarta instituţiei de 

învăţământ, actualmente Colegiul Tehnic „Elisa 

Zamfirescu”. Pe atunci, actualul colegiu se numea Liceul nr. 

4, devenit ulterior Liceul de Alimentaţie Publică, iar apoi 

Liceul de Industrie Uşoară (mai cunoscut ca Liceul M.I.U.). 

Am părăsit catedra de biologie pentru doi ani (1974 

– 1976), având contract de muncă în Regatul Maroc. 

Revenind în ţară, vechiul loc de muncă m-a atras 

asemenea unui magnet. Între timp liceul a devenit una dintre 

unităţile care a făcut cinste oraşului şi judeţului Satu Mare. 

Alături de colegi, profesori, ingineri şi maiştri, toţi cu o 

deosebită probitate profesională, didactică şi morală am 

contribuit cu toată capacitatea mea la formarea elevilor 

generaţie după generaţie, de elevi pregătiţi cu atitudine 

ştiinţifică faţă de viaţă, natură şi mediul înconjurător. 

Devenirea în timp a ceea ce este azi colegiul se 

datorează şi activităţii unor directori, care au fost şi sunt 

excelenţi manageri: inginer Micu Ioan, profesor Koch 

Vendelin, inginer Pop Alexandrina. 

Doresc ca tradiţia să fie continuată şi ca realizările 

să se ridice pe noi trepte de performanţă ale activităţii 
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instructiv - educative. Fiţi mândri că sunteţi elevii, respectiv 

profesorii acestui colegiu. 

Cu stimă, 

(prof. Tătărucă Silvestru, director adjunct al 

Grupului Şcolar pentru Industrie Uşoară, 1990-1993) 

 

 „Orice aniversare este, în egală măsură, motiv de 

bucurie, dar şi moment de rememorare şi de bilanţ. În anul 

1983 am păşit pragul Grupului Şcolar pentru Industrie 

Uşoară. Vedeam venirea la această şcoală ca pe un nou 

început, lăsând în urmă câţiva ani petrecuţi într-un alt 

colectiv, într-un alt domeniu de activitate.  

 An de an şcoala a devenit tot mai frumoasă, mai 

modernă, dotată cu laboratoare, cu mobilier nou în sălile de 

clasă, cu calculatoare etc. Au trecut prin şcoala noastră 

generaţii după generaţii. Astăzi, ne mândrim cu foşti elevi 

care sunt studenţi, cu alţii care s-au realizat pe plan 

profesional în diferite domenii de activitate.  

 Pentru o scurtă perioadă de timp am fost numit 

director adjunct al acestei instituţii, dar satisfacţia mea cea 

mai mare este să fiu în mijlocul elevilor, la clasă, pentru a le 

împărtăşi o parte din experienţa mea. Este mult de lucru şi nu 

în fiecare zi ai parte numai de bucurii şi mulţumiri, dar nu 

are valoare decât un lucru obţinut cu sacrificii. 

 Împreună cu colegii mei ne implicăm în viaţa acestei 

şcoli pentru a le oferi elevilor modele, reguli, ordine în 

gânduri, conduită şi atitudine. 

 Acum, la ceas aniversar, le doresc colegilor şi 

elevilor mei sănătate şi La mulţi ani!”  

(prof. Feciche Ioan, director adjunct al Grupului 

Şcolar pentru Industrie Uşoară, 2006) 
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 „Era în toamna anului 2006 când, timidă şi puţin 

speriată, am păşit într-un colectiv nou. Prima impresie, care a 

dăinuit şi peste ani, a fost cea a unui colectiv inimos, unit, 

care în ciuda greutăţilor pe care le întâmpină în meseria de 

dascăl, rămâne să profeseze din dragoste pentru copii. 

 Să facem deci o recapitulare pentru că suntem 

profesori: în 2006 profilul dominant al şcolii era cel de 

textile (calificarea cea mai dorită pe atunci era tehnician 

designer vestimentar). Mare parte dintre elevi erau creativi şi 

dornici să fie ajutaţi să se redescopere. Au fost multe 

activităţi extraşcolare la care s-a observat acest aspect 

(costume de carnaval pentru preşcolari, tradiţii pascale, 

costume populare tradiţionale, parada costumelor de epocă, 

concursuri de MISS BOBOC cu spectacole pline de lumină 

şi creativitate ale elevilor etc.). 

 Apoi, în 2008 am încercat să ne reinventăm şi să 

descoperim spre ce sunt atraşi adolescenţii, viitorii noştri 

elevi. Am remarcat astfel un cult dus la extreme pentru 

estetica corpului pe lângă cea a îmbrăcămintei. Astfel, am 

parcurs drumul necesar pentru a califica elevii la 

specializarea frizer-manichiurist-pedichiurist şi mai apoi cea 

mai înaltă calificare (nivel 3) coafor stilist, iar pentru cele 

care si-au dorit mai mult (nivel 3 avansat), cosmetician. 

 Astăzi,  spre dezamăgirea firmelor de profil, elevii nu 

îşi mai doresc o calificare din domeniul textilelor, ci mai 

degrabă acordă o atenţie exagerată pentru domeniul esteticii, 

poate şi pentru că resursele financiare se obţin mai repede 

decât în meseria de confecţioner. 

 De-a lungul anilor, am lucrat împreună cu acest 

minunat colectiv la proiecte care şi-au pus amprenta asupra 

pregătirii mele profesionale şi manageriale, proiecte în care 

am muncit „cot la cot”, reuşind astfel să devenim din ce în ce 
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mai buni: 2007 - Proiect de grant: Formarea cadrelor 

didactice în vederea pregătirii elevilor pentru o lume în 

continuă schimbare; 2008 -  Proiect PHARE CBC RO-HU 

2005: Dezvoltarea la elevi a competenţelor interculturale 

într-un context european; 2010 - Programul de cooperare  

Transfrontalieră Ungaria-România; 2007-2013 - „Rămâi la 

şcoală”. 

 De asemenea, nu trebuie să uităm de premiile 

obţinute, coordonând elevii la: Concursul „Valenţe culturale 

ale sănătăţii şi securităţii muncii” (locul I în 2008, locul I în 

2009); Concursul regional „Tradiţii în contemporaneitate”, 

în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Napoca” din Cluj Napoca 

(locul III în 2010, locul III în 2011). 

 În final, aş dori să transmit un mesaj din suflet pentru 

foştii mei colegi : 

 „Nu contează cât munceşti ci cum te simţi după ce 

ai obţinut rezultatele şi culegi roadele efortului depus.”  

(prof. Oltean Lidia, director adjunct al Colegiului Tehnic 

“Elisa Zamfirescu”, 2006-2012) 

 

„La ceas aniversar doresc să transmit felicitări tuturor 

cadrelor didactice care şi-au pus în slujba şcolii şi a elevilor 

lor toată priceperea, înţelepciunea şi iubirea pentru a educa 

 şi forma generaţii întregi de oameni. Sunt bucuroasă să fac 

parte dintr-un astfel de colectiv în care am găsit un sprijin în 

perfecţionarea mea ca dascăl, care îmi sunt nu doar colegi, ci 

şi prieteni, împreună cu ei participând la viaţa acestei şcoli. 

 Sunt 40 de ani de muncă, multă muncă şi multe 

realizări, un lung proces de perfecţionare ce se reflectă în 

activitatea instructiv educativă. Oglinda acestor eforturi o 

reprezintă participarea la o diversitate de concursuri şcolare 

ale elevilor noştri şi de obţinerea de numeroase premii la 

disciplinele de învăţământ corespunzătoare opţiunii şi 
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pasiunii lor. Performanţele obţinute de elevii liceului sunt 

dovedite prin participarea an de an la concursurile şcolare şi 

prin obţinerea de numeroase premii şi diplome.  

Mulţumiri foştilor elevi care astăzi sunt emblema 

şcolii, iar elevilor de azi le urez putere de muncă pentru 

împlinirea tuturor visurilor lor şi să nu uite că şcoala 

reprezintă un punct de pornire în viaţă, că ei rămân 

competitori şi după terminarea liceului, a facultăţii şi ca să 

ajungă în viitor pe un pisc, fie el oricât de mic, mai trebuie 

să-l şi urce! 

LA MULŢI ANI, COLEGIUL TEHNIC „ELISA 

ZAMFIRESCU”, SATU MARE!”  

(prof. Raţiu Ioana Daniela, director adjunct al 

Colegiului Tehnic “Elisa Zamfirescu”) 

 

 

 „Îmi amintesc cu nostalgie anii petrecuţi la Colegiul 

Tehnic „Elisa Zamfirescu”, care îmi întăresc convingerea că 

omul sfinţeşte locul. 

  Într-adevăr, colectivul de cadre didactice, cât şi 

elevii pe care i-am avut sub îndrumare au lăsat o amprentă 

puternică asupra mea, dar şi a devenirii mele ca dascăl. 

 Din anii aceia (1982-1990) până în prezent sunt 

convinsă că nu s-a schimbat nimic, şi Colegiul Tehnic „Elisa 

Zamfirescu” a rămas şi va rămâne o instituţie de referinţă 

între colegiile tehnologice sătmărene. 

  Doresc cât mai multe realizări profesorilor şi elevilor 

colegiului în viitor!”   

Director adjunct                                                                                                                                                                                              

(profesor Monica Gătina) 
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Gânduri... 

                                               ale absolvenţilor  

  

„Îmi amintesc cu plăcere de perioada liceului la 

Grupul Şcolar MIU, cum se numea pe atunci, şi pot afirma 

cu tărie că a fost o frumoasă experienţă , întrucât am intrat ca 

o adolescentă, destul de dezorientată şi neîcrezătoare în 

forţele proprii şi am devenit pe parcurs o tânară capabilă să-

şi ia viaţa în mâini. 

 Îmi amintesc şi azi, parcă ar fi fost ieri, cum eu, o fată 

timidă, speriată, venită dintr-un sătuc uitat de lume, în seara 

afişării rezultatelor la examenul de admitere stăteam retrasă 

şi plină de emoţie, când uşa se deschide şi o voce puternică 

întreabă ”Cine este Pişcoran Firuţa?” Am tresărit şi speriată 

am răspuns: ”Eu”. ”Felicitări, ai intrat pe primul loc”, a fost 

exclamaţia profesorului. M-am dezmeticit cu greu, dar în 

următoarele momente am început să privesc cu încredere 

viitorul meu. Am înţeles că nimic nu este imposibil, nimic nu 

este peste puterea mea, deci puteam să lupt cu adevărat. 

 Primele zile de şcoală au fost o surpriză plăcută, 

întrucât am cunoscut rând pe rând profesorii, care 

majoritatea erau tineri, abia veniţi de pe băncile facultăţii, 

oameni extraordinari, cu o inimă mare şi o mâna mereu 

întinsă pentru a ne ajuta să ne descoperim drumul în viaţă. 

 Cunoscându-mi deja ţelul, acela de a deveni un bun 

specialist, am depus muncă, sudoare şi patos şi am fost 

răsplătită cu multă recunoştinţă şi sentimentul realizării de 

sine. 

 Au fost cinci ani, care, în acelaşi timp, au fost şi 

copilărie şi adolescenţă şi maturitate, în care am parcurs 

importantul drum al afirmării propriei personalităţi. 

 Activităţile extraşcolare în care s-au implicat şi 

profesorii noştri mi-au fost  un adevărat sprijin în activităţile 
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viitoare. Acei profesori, oameni excepţionali, care mi-au 

insuflat dorinţa de a studia, de a mă perfecţiona continuu, au 

rămas aici aşteptând alte generaţii, cărora să le dea învăţătură 

şi putere. 

  Sunt convinsă că mulţi dintre colegii mei au  de spus 

un cuvânt de bine despre această şcoală, iar azi când ne 

etalăm realizările, ne mândrim cu profesorii pe care i-am 

avut, cu liceul în care am învăţat şi indubitabil cu spiritul 

acestuia. 

   (Firuţa Pişcoran – şef-promoţie 1978) 

 

 „ANI DE LICEU - Aş putea începe cu “A fost 

odată…” Fiecare secundă măsurată în amintire, fiecare final 

conturând un început, ori fiecare semestru adunat alcătuind 

câte un an, toate acestea construiesc formarea unei noi vieţi. 

Ce însemna liceul de fapt? Un vis pur cu peripeţii 

romantice, un episod inocent al unei tinereţi furate, o 

nostalgie profundă pentru că se va termina, un zâmbet imens 

pentru că s-a intâmplat… După cum spune însuşi Bacovia, 

“Liceu, – cimitir / Al tinereţii mele! “, “Azi nu mai sunt eu 

/Şi mintea mă doare… Nimic nu mai vreau – “; liceul este o 

metaforă a vieţii, sau, altfel spus, o realitate în spirit… Dar 

nu totul e negru şi sumbru, căci zâmbetul nu se pierde din 

amintirile noastre. 

„Timpul nu iartă pe nimeni” şi nu a făcut excepţie 

nici în cazul meu. Parcă ieri aşteptam cu emoţie şi nerăbdare 

deschiderea unei noi şi importante etape din viaţa noastră, 

anume anii de liceu, acei patru ani care aveau să ne 

pregătească cu adevărat pentru examenul maturităţii, pe care, 

din fericire, am reuşit să-l trecem  cu brio. A fost un drum 

greu şi complicat, cu urcuşuri şi coborâşuri, bucurii şi tristeţi, 

multe emoţii, sentimente, lacrimi şi regrete şi pot să afirm: 

„A fost frumos atunci ”  
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Liceul însuşi a devenit romanul poveştilor noastre 

de zi cu zi. Pe măsura trecerii timpului, acesta a demonstrat a 

fi propria carte a vieţii. Odată cu el ne-am născut din nou, am 

trăit fiecare emoţie, am crescut, am învăţat să  ne maturizăm, 

să iubim, să ne înştiinţăm. Dorinţa de a citi, de a învăţa, de a 

calcula fiecare sentiment real ori fictiv stârneşte trăirile unei 

poveşti care se va încheia cu un final doritor de aminiri. 

Ce aş mai putea spune?…nimic… Cuvintele nu pot 

grăi, nu pot înţelege profunzimea acestor trăiri. Ce ar putea 

însemna liceul? Nimic mai mult decât o carte de învăţătură a 

unui roman de dragoste! 

Ştim  cu toţii cât de repede trece timpul şi astfel te 

trezeşti  dintr-un  bobocel speriat într-un adolescent capabil 

să-şi asume răspunderea pentru faptele sale şi să înveţe din 

greşeli. Este momentul când conştientizezi adevărata valoare 

a profesorilor care nu au făcut altceva decât să ajute, apoi 

importanţa examenului de bacalaureat în viaţa ta. 

Olimpiadele mi-au dovedit că munca asiduă atunci când este 

asociată cu dorinţa de reuşită, cu pasiunea pentru o materie, 

niciodată  nu este în zadar. Calificarea la faza naţională a 

Concursului pe meserii şi o bună clasare  mi-a schimbat 

complet viaţa. În urma acelui concurs mi-am schimbat şi 

opţiunea pentru facultate, deşi până  la acel concurs mă 

pregăteam pentru intrarea la facultate în specialitatea 

matematică-fizică, am dat examen la Facultatea de textile, 

episod care mi-a transformat viaţa sau destinul în ceea ce am 

devenit mai tarziu, inginer şi apoi după 19 ani de producţie, 

profesor, iar acest lucru nu-l regret. 

Domnilor profesori,  vă  mulţumim pentru că ne-

aţi sădit în suflet mândria şi onoarea de a fi absolvenţi  ai  

acestui liceu, iar în gând calităţile necesare acestei reuşite: 

cunoaştere, rigoare, disciplină, demnitate, respect, curaj, 

putere de muncă, de învăţare şi de înţelegere, corectitudine. 
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Dragi colegi... nu am de gând să vă ocolesc. Am 

petrecut patru ani împreună, ne-am certat, am râs şi am 

plâns, alteori am învăţat. Am fost fraţi, şi ştim că acolo unde 

este “frate lângă frate”, lumea e mai bună. Vom rămâne 

legaţi de aceste amintiri pentru restul vieţii. Colegi cu o 

viziune aparte asupra vieţii, oameni ambiţioşi şi cu planuri 

măreţe, unii mai liniştiţi, alţii mai agitaţi, unii boemi cu mult 

timp liber, alţii responsabili cu loc de muncă, toţi oameni de 

la care ai ce învăţa. 

În 4 ani am realizat că singurul lucru pe care pot 

oricând să-l dau, dar să-l şi ţin în acelaşi timp este cuvântul 

meu şi le mulţumesc pe această cale colegilor mei de clasă, 

alături de care am înţeles că „fiecare greutate pe care am 

întâmpinat-o ne-a oferit şansa de a evolua prin înţelegerea 

ei”. Le mulţumesc acestor colegi pentru că nu am fost un 

colectiv ci o mare şi unită familie, închegată desigur şi cu 

ajutorul doamnei diriginte Ferenczi Ecaterina şi a d-lor 

diriginţi Lenarth Gheorghe şi Bulbuc Tiberiu. 

Am fost formaţi ca oameni în spiritul devizei lui 

Einstein: „ Încearcă să fii om de valoare şi nu neapărat 

om de succes”. 
În timp ce multe alte licee construiesc enciclopedii, 

liceul nostru  a construit personalităţi; oameni. Pentru că în 

ciuda bagajului de cunoştinţe câştigat, nu asta am în minte  

acum când mă întorc din nou în postură de elev comemorant. 

Şi sunt convins că mulţi din cei ce pleacă vor avea de spus 

întodeauna un cuvânt de bine despre acest liceu. Pentru că, 

de fapt, cu toţii suntem nişte produse ale aceleiaşi mărci, 

absolvenţi ai Liceului industrial 23 August, actualmente 

Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”, o marcă ce instigă 

permanent la calitate, modernitate, competenţă.  

Peste ani, când ne etalăm realizările, mai mult ca 

sigur că ne mândrim cu profesorii pe care i-am avut, cu 
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liceul în care am învăţat. Atunci vom fi în stare să 

recunoaştem în noi sâmburele deja crescut a ceea ce-am sădit 

astăzi: un alt om. 

Acesta nu este un sfârşit! Este doar un nou început, 

un început al unei perioade de finisare a construcţiei ce-a fost 

ridicată în cei 4 ani. 

Timp, 

Nu fi hain, 

Să mai fim liceeni  

Măcar puţin! 

În încheiere urez mult succes viitorilor absolvenţi. 

Să luptaţi pentru ceea ce doriţi şi să nu lăsaţi pe nimeni să vă 

stea în calea viitorului vostru. 

Timp, 

Nu goni grăbit 

Anii de aur ce i-ai dăruit! 

Infinite mulţumiri dascălilor care ne-au iniţiat şi 

ne-au îndrumat paşii spre Absolut!” 
(Gheorghe Miclea,  clasa a XII a C, promoţia 

1980) 

 

„Trecut-au anii împreună cu necazurile lor şi ce a 

rămas este numai frumuseţe, duioşie şi regret că nu se poate 

striga în gura mare ”biiiiiis, mai vrem o dată!”. Ne este dor 

de zâmbetul abia schiţat al domnului Armaş la istorie, de 

veselia orelor de rusă ale domnului Cărăguţ, de răbdarea 

doamnei Olosz, de calmul zâmbitor al doamnei Ferenczi la 

matematică, de bunătatea blajină a domnului maistru Sebő, 

de casetofonul în surdină la orele de desen ale domnului 

Harausz şi de dojana cicălitoare a dirigintei, care, nu ştiu 

cum, dar prea ne ştia secretele. Acum îmi dau seama că 

uniforma nici nu era aşa urâtă şi cordeluţa îmi stătea chiar 
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bine.” (Gorzo Ileana, clasa XII C, promoţia 1982, diriginte 

Ujlaki Erzsébet) 

 

 

„Un gând bun, respect, clipe frumoase şi pregătire 

pentru viitor reprezintă pentru mine liceul unde am absolvit. 

Dovada... că lucrez în domeniu, conducând propria firmă. 

Mii de mulţumiri profesorilor de atunci, succes celor actuali, 

iar elevilor multă pregătire, seriozitate şi realizări în viitor. 

Cu deosebită stimă, 

Lucia Amariei, patron firma Adalin Style.” 

 

„Încă înainte de a  absolvi şcoala gimnazială, am 

aflat de existenţa Grupului Şcolar MIU, din ziar. Am fost 

foarte bucuros aflând că această şcoală avea în programa ei 

şi meseria de confecţioner, deoarece, deşi învăţam binişor, 

mama nici nu vroia să audă că aş putea merge la liceu. 

Atunci m-am gândit, cu mintea mea de atunci, că trebuie să 

devin croitor. 

Nu a fost să fie de la început. Am trimis dosarul de 

înscriere prin fratele meu mai mare, Ioan, care văzând 

concurenţa mare la specializarea confecţioneri, m-a înscris la 

lăcătuşi mecanici şi aşa am devenit elev la liceul MIU, 

avându-l diriginte pe domnul maistru Medeşan. Cei trei ani 

de profesională au trecut repede şi în anul 1976 am fost 

prima promoţie de absolvenţi, lucru de care eram foarte 

mândri. După absolvire am fost repartizat la I.T. Ardeleana 

Satu Mare, unde am lucrat 17 ani. 

În luna mai a anului 1990 printr-o conjunctură, zic 

eu norocoasă, am plecat la UJCOOP Satu Mare, ca şef de 

echipă la una dintre secţiile de croitorie. 

În 1992 am înfiinţat un SRL cu acest profil având 

10 angajaţi, într-un spaţiu impropriu de 50 mp. După alţi doi 
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ani am cumpărat un spaţiu mai mare de 170 mp şi bineînţeles 

şi muncitori mai mulţi. Din anul 2000 am început construcţia 

la actuala locaţie unde lucrează 45 de angajaţi. 

Toate acestea s-au realizat printr-o muncă asiduă, 

prin perseverenţă şi sacrificii şi cu ajutorul lui Dumnezeu. 

Sunt mândru că am fost elev al şcolii 

dumneavoastră şi nu voi uita niciodată aceste zile. 

Cu mult respect, 

Petru Sima – Director general al S.C. Diasim 

Style  SRL.” 

 

 "Oricine se gândeşte cu drag la anii de liceu. La fel 

sunt şi eu. Îmi face o deosebită plăcere să îmi reamintesc 

clipele petrecute la Grupul Şcolar pentru Industrie Uşoară. 

Deşi părea doar o simplă şcoală, oamenii care lucrau în ea o 

făceau să fie specială. Nu am putut să nu remarc 

devotamentul profesorilor faţă de disciplina predată. 

Munceau cu atâta sârguinţă şi încercau să ne facă să 

îndrăgim şcoala. Şi reuşeau. Orele erau cu atât mai grozave 

cu cât, înainte, repetam lecţia cu colegii în pauze. Ne plăcea 

să concurăm cu alte clase. Ne întreceam în note, medii, 

premii, şi prin asta reuşeam să fim buni. Profesorii ne 

sprijineau ori de câte ori aveam idei legate de diferite 

activităţi educative. Ne-au ascultat părerile, ne-au îndrumat, 

dar de fiecare dată ne-au lăsat să ne descurcăm cum 

consideram noi că este mai bine. Dacă greşeam, ne dădeau 

sfaturi pentru a ne îndrepta, mă rog, aveau incredere în noi. 

În această şcoală am învăţat cât de apreciate sunt munca şi 

spiritul întreprinzător. Pentru asta, le sunt recunoscătoare 

dascălilor mei. Lor trebuie să le mulţumesc pentru tot, pentru 

ceea ce am realizat până în prezent. Vă mulţumesc!"  

(Gal Anita – şef promoţie 2005/2006 – profesor de limba 

şi literatura română) 
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 „Cu toate că prezenţa mea zi de zi la Colegiul Tehnic 

Eliza Zamfirescu a fost nu foarte îndelungată deoarece 

trecusem la profilul cu frecventa redusă, pot să spun că 

timpul în care am făcut parte din clasa a 11-a a fost unul 

special. Am avut ocazia să cunosc oameni deosebiţi! 

Ajutorul pe care mi l-au oferit profesorii şi directoarele, şi 

bunătatea cu care m-au tratat sunt foarte rare în ziua de 

astăzi!  

Sunt studentă la conservator în Viena. Am plecat din 

ţară de la vârsta de 15 ani, practic pe vremea când eram doar 

clasa a 9-a. Evident, a trebuit să continui şcoala, cu toate că 

eu nu vorbeam limba germană. Începusem liceul, clasa a 9-a, 

în Viena, la un liceu de stat. Felul în care am fost tratată de 

către colegi, respectiv profesori nu a fost unul plăcut. Mi-au 

trebuit 6 luni de zile să mă pot integra, cât de cât, în clasa 

respectivă. Asta însemna că reuşisem să îmi fac 2-3 prieteni 

pe acolo. 

Profesorii erau foarte neînţelegători, nu vroiau sa 

accepte faptul că sunt elevă de altă  naţie faţă de cea a lor, şi 

nu ştiu limba, şi am nevoie de ajutor totuşi. Aflând că sunt 

româncă, au fost ferm convinşi, pe bună dreptate, că mă 

mutasem cu familia, ca alte familii din Romania care 

încercau să muncească pentru o viaţă mai bună. 

Eu însă eram de capul meu, singură, în Viena, 

aflându-mă în an pregătitor pentru facultate, la 

Konservatorium Wien. 

Din păcate, a trebuit să renunţ la acel liceu, din cauza 

intoleranţei profesorilor. Nu mă vroiau. Mama mea s-a 

interesat între timp, în Satu Mare, pentru un liceu cu fără 

frecvenţă. Am ajuns în sfârşit la Colegiul Tehnic “Elisa 

Zamfirescu”. Aveam impresia că sunt pe altă planetă... în 

adevăratul sens al cuvântului. 
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Evident m-a ajutat de data aceasta limba, dar căldura 

cu care am fost primită a fost unică. Am avut nişte colegi de 

clasă extraordinari pe perioada când făceam parte din 

programul la zi. Profesorii m-au ajutat enorm. Le sunt tututor 

foarte recunoscătoare pentru ajutorul acordat şi pentru 

înţelegerea pe care am primit-o! 

Sper că acest liceu să îşi câştige respectul pe care îl 

merită în viitorul apropiat! E un liceu cu oameni deosebiţi! 

Mulţumesc mult!!! 

(Alexandra Prodaniuc, fostă elevă a Colegiului 

Tehnic “Elisa Zamfirescu”) 

 

“Cu toate ca am intrat la acest liceu din greseala, am 

descoperit aici oameni foarte de treaba. Colegii pe care i-am 

avut au stiut sa fie mereu uniti si am reusit sa ne implicam in 

multe concursuri cum ar fi "Bursa ideilor", concurs care ne-a 

ajutat, desi nu ne-am dat poate seama atunci, sa invatam sa 

punem in aplicare in viata reala ce am invatat de-a lungul 

anilor de liceu. Imi voi aminti mereu cu drag de anii de liceu, 

de colegi si de profesorii care au avut intotdeauna rabdare cu 

noi si care au fost mereu dispusi sa ne dea un sfat de fiecare 

data cand aveam nevoie.A fost o etapa din viata mea care m-

a ajutat sa fiu mai independenta si sa invat sa lupt pentru 

ceea ce imi doresc si sa imi urmez visul de a deveni medic 

veterinar. 

(Şoncodi Denisa - absolvent promoţia 2005/2006, 

Medic veterinar) 

 

 „Gândindu-mă la anii de liceu, la tot ceea ce 

înseamnă clasa a XII- a C, promoţia 2006, îmi trezesc 

amintiri plăcute, pe care le rememorez cu mult drag. Am trăit 

momente frumoase alături de nişte colegi minunaţi, de 
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profesori deosebiţi. Mă bucur că am facut parte din acest 

colectiv... ce frumos era.... 

Vă mulţumesc colegi, dragi profesori!!!  

(Orha Ciprian  – promoţia 2005/2006) 

 

 „Într-adevar anii de liceu au fost minunaţi. Şi acum 

îmi aduc aminte prima zi de şcoală, prima zi când mi-am 

cunoscut colegii... eram aşa de timidă... însă aceşti patru ani 

m-au ajutat foarte mult să mă maturizez, să lupt pentru ceva 

în viaţă.  

 Mulţumesc tuturor profesorilor care ne-au fost alături 

în aceşti patru ani, doamnei diriginte care nu ne-a fost doar 

dascăl, ci şi o prietenă. Vă mulţumim că ne-aţi fost alături şi 

la bine, şi la greu! Ar fi foarte multe de povestit... Eu sunt 

mulţumită că am urmat cursurile acestui liceu, pentru că am 

făcut parte din cel mai frumos colectiv, alături de cei mai 

minunaţi colegi şi profesori. Aştept cu drag întâlnirea de 10 

ani! Îmi este dor de anii aceştia, păcat că au trecut aşa de 

repede!  

 Un mic sfat tuturor celor care învaţă la acest liceu şi 

care îşi doresc să termine cât mai repede - nu vă mai doriţi 

acest lucru, pentru că după ce se va termina, vă veţi dori să 

fiţi din nou liceeni, aşa că profitaţi cât mai sunteţi elevi şi 

trăiţi aceşti ani cât mai frumos!” 

 (Oiegaş Anda – promoţia 2005/2006) 
 

„Încă din clasa a VI-a visul meu a fost să devin coafor-

stilist. După terminarea examenelor din clasa a VIII-a, urma 

să ne înscriem la un liceu preferat, iar acela pentru mine a 

fost Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”, deoarece acolo 

puteam să îmi îndeplinesc dorința. Din păcate, directorii, 

secretarele și profesorii nu au fost de acord cu decizia luată, 
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așa că m-au obligat să mă înscriu la un liceu de elită. 

Trei luni de zile am studiat la Colegiul Național 

„Doamna Stanca”, după care m-am transferat, pentru că nu 

îmi găseam locul… visul meu era altul. 

Pentru mine Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu” a fost 

locul în care am început cea mai frumoasă perioadă a vieții, 
adolescența. Aici am avut ocazia să particip la numeroase 

concursuri școlare și extrașcolare, voluntariat, la anumite 

excursii în cadrul unor proiecte. Am devenit președinta 

Consiliului Elevilor pe școală timp de doi ani. Acest lucru 

m-a învățat să mă descopăr, să mă cunosc mai bine și să mă 

maturizez. Aici mi-am dat seama de dorințele mele și de 

viitorul pe care îl doresc, acela de a deveni o bună coafeză. 

Din păcate, anii de liceu sunt la final, iar gândurile mele 

se îndreaptă spre examenul de bacalaureat. Mult succes 

tuturor colegilor mei!” 

  (Iluț Ioana Alexandra, promoţia 2013/2014) 
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Școala noastră în imagini 

 
Absolvenţi 1978 … 2013 
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şi după festivitate .. banchetul 
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Parada „Eco” 
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Parada Costumelor de epocă 
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Vizite, excursii, parteneriate 
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Serbări 
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Festivalul de teatru  
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Concursuri  
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Alte activităţi 
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„ECO” 
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Atelierele şcolii 

 



40 de ani de la înfiinţare – Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”, Satu Mare 

 
 

99 
 

 



40 de ani de la înfiinţare – Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”, Satu Mare 

 
 

100 
 

Terenul de sport  

 
 

şi…  

                                                    majoretele liceului  
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Coperta spate:  

 

„La început a fost cuvântul…” Cuvintele pot zidi sau 

dărâma o lume. Noi am creat o lume în care copil, 

adult, sărac, trist sau bogat se regăseşte. 

La ceas aniversar - 40 de ani, în care am exersat 

verticalitatea, diversitatea, toleranţa, curajul, spiritul 

de echipă, exuberanţa tinereţii şi, nu în ultimul rând, educaţia 

generaţiilor, 

La mulţi ani! tuturor celor care preţuiesc şi respectă şcoala 

noastră. 

Alexandrina Ligia Pop,  

Director Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu” 


