
 
1978 – CIUBUCCIU VASILE - locul I, STRATULAT MARIN – locul III la faza zonală cu 

echipa de lupte a școlii 

1980 – GAVRILĂ LIVIU, COJOCARU E – locul II, GRECU CONSTANTIN – locul III la 

faza zonală cu echipa de lupte a școlii 

1981 – GAVRILĂ LIVIU – locul I, AGACHE PETRACHE – locul II la faza zonală cu 

echipa de lupte a școlii 

1981 – echipa de volei a școlii, mențiune la faza pe minister  

1982 – TURCU VASILE – locul I, BOCA MIHAI – locul II, PASĂRE DUMITRU – locul III 

la lupte greco-romane, faza zonală 

1983 – STAVĂR MITICĂ, JIGLĂU COSTEL, CAPOTĂ MARCEL, BUTUNOIU 

VALENTIN, COSTEA GHEORGHE – locul I, DUMITRACHE NICOLAE – locul II, 

OANCEA PETRE, BARBU PETRICĂ – locul III la lupte greco-romane, faza zonală 

1984 – echipa de handbal fete, locul I etapa municipală 

1996  - POPOVICI NICOLETA locul I faza națională, calificarea morărit - panificație 

1996 – NECHITA VASILICA - locul I faza națională, calificarea morărit - panificație 

1996 – FOCȘA ELENA - locul I faza națională, calificarea preparator industria cărnii 

1996 – NECHITA VASILICA, POPOVICI NICOLETA – locul I, PELIN MIHAELA – locul 

II, faza județeană calificarea morărit – panificație 

 

1997 – MIHAI IOANA – locul I, ISTRATE ALINA – locul II, faza națională, calificarea 

operator morărit-panificație 

1997 – SOARE STELUȚA, SAVIN FLORENTINA - locul II, faza națională, calificarea 

preparator industria cărnii 

1997 – Grupul Școlar de Industrie Alimentară locul I faza națională, expoziție de produse 

tradiționale din carne 

1997 – Grupul Școlar de Industrie Alimentară locul I faza națională, expoziție de produse 

tradiționale de panificație 

1998 – TĂNASE DANIELA, MĂRGĂRIT ANA – locul I faza națională, calificarea operator 

morărit și panificație 

1998 – Grupul Școlar de Industrie Alimentară locul II faza națională, expoziție de produse 

tradiționale de panificație 

1998 – SOARE STELUȚA – locul III faza națională, calificarea preparator industria cărnii 

1998 – Grupul Școlar de Industrie Alimentară mențiune faza națională, expoziție de produse 

tradiționale din carne 

1998 – TĂNASE DANIELA – premiu special pentru cea mai bună lucrare scrisă, faza 

națională 

1999 – STROIA FLORENTINA – locul I, faza județeană, concurs interdisciplinar industrie 

alimentară 

1999 – MACOVEI ANCA – locul III, faza județeană, concurs interdisciplinar industrie 

alimentară 

2000 – ROŞU GEORGIANA – locul I faza naţionlă, calificarea industrie alimentară 

2001 – VOINEA VALERICA – locul I faza naţionlă, calificarea industrie alimentară 

2002 – ENACHE GEORGIANA – mențiune, concurs de matematică Dan Hulubei, faza 

județeană 
2002 – PINTILIE SORIN – locul II faza judeteana concursul pe meserii preparator produse 

din carne 



2002 – BORDA ANDRADA – locul III faza judeteana concursul interdisciplinar industrie 

alimentară 

2003 – CALESTRU ANDREEA - locul II faza judeteana concursul interdisciplinar industrie 

alimentară 

2003 – PATRU RETA– locul III faza judeteana concursul pe meserii preparator produse din 

carne 

2005 – TĂBĂCARU IONEL – locul I faza naţionala, olimpiada interdisciplinară industrie 

alimentară 

2005 – VORNIC GEORGIANA, CALESTRU ANDREEA – locul III faza judeţeană, 

olimpiada interdisciplinară industrie alimentară 

2005 – PĂSCĂLIN ANCA – locul II faza judeţeană, olimpiada interdisciplinară industrie 

alimentară 

2006 – GENES ANA MARIA - locul II faza judeţeană, olimpiada interdisciplinară, tehnician 

în turism 

2006 – ANDREI FLORINA - menţiune faza judeţeană, olimpiada interdisciplinară, tehnician 

în turism 

2007 – GENES ANA MARIA - locul I faza judeţeană, olimpiada interdisciplinară, tehnician 

în turism 

2007 – MOISE GEORGIANA - locul II faza judeţeană, olimpiada interdisciplinară, tehnician 

în turism 

2007 - SCRISU ANDREI -  locul I la faza județeană a concursului interșcolar “Să 

exmatriculăm violența!”   

2007 - SCRISU ANDREI -  locul I la faza judeteana a concursului “Mesajul meu antidrog” 

2007 - CHIRILOAIE SILVIU -  locul I la faza judeteana a concursului “Mesajul meu 

antidrog” 

2007 - ZIMCENCU PETRINA – locul I la faza judeţeană a concursului profesional, 

calificarea Bucatar 

2007 – GRUP ŞCOLAR DUMITRU MOŢOC – locul I faza judeţeană, Concursul Naţional de 

Proiecte Antidrog 

2008 - GRUP ŞCOLAR DUMITRU MOŢOC – locul I faza judeţeană, Europe my love 

2008 – ONOFREI ALINA – locul II faza judeţeană, tehnician în turism 

2009 – MIHĂILĂ ANA MARIA – locul I, GRIGORIU GEORGE – locul II, RUSU 

NICOLETA – locul III  faza judeţeană, concurs interdisciplinar calificarea bucătar 

2009 – APOSTU IOANA – locul II faza judeţeană, concurs Descoperă o lume sănătoasă 

2009 – PALADE LUCIAN – locul I faza judeţeană, concurs Mesajul meu antidrog 

2009 – SCRISU ANDREI – locul III faza judeţeană, concurs Vusial contest 

2010 – APOSTU IOANA – locul I faza judeţeană, concurs interdisciplinar, calificarea  

tehnician în turism 

2010 – BORŞ MĂDĂLINA – locul II faza judeţeană, concurs interdisciplinar, calificarea  

tehnician în turism 

2010 – CTAT DUMITRU MOŢOC – locul II faza judeţeană, concurs de dans Sc. Specială  C. 

Pufan 

2010 - CTAT DUMITRU MOŢOC – premiu special pentru cel mai atractiv stand, Târgul de 

ofertă educaţională 

2011 - CTAT DUMITRU MOŢOC – premiu special pentru cel mai atractiv stand, Târgul de 

ofertă educaţională 


