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Categoria “Rezultate de excepţie la olimpiadele naţionale şi internaţionale”
REZULTATE REMARCABILE LA OLIMPIADELE DIN DOMENIU TEHNIC
COLEGIUL TEHNIC GH.ASACHI
Colegiul Tehnic ”Gh.Asachi”, nume de referință în învățământul tehnic ieșean, dar și
românesc, reușeste de 177 de ani să-și mențină prestigiul într-o societate în continuă transformare,
printr-o uriașă putere de adaptare, prin entuziasmul profesorilor și al elevilor, prin profesionalism și
dăruire.
Și dacă începuturile școlii noastre stau sub semnul pionieratului, fiind prima școala de arte și
meserii din țară, dacă dascălii de atunci, modele pentru cei de acum, au înțeles rolul hotărâtor pe
care l-au avut în conturarea unei societăți moderne, astăzi, misiunea școlii noastre este de a asigura
tinerilor care ne trec pragul un învățământ de calitate în concordanță cu principiile învățământului
european, dar și racordat la cerințele pieței muncii și nu în ultimul rând, un învățământ care
promovează performanța în rîndul elevilor, performanța fiind, în opinia noastră, garanția evoluției
societății.
O analiză succintă a performanțelor școlii noastre evidențiază această preocupare constantă:
numai în ultimii ani, toți elevii participanți la olimpiadele naționale tehnice au adus premii.

Aș menționa performanțele notabile obținute în anul 2016-2017 : un premiu I la Olimpiada
Tehnică domeniul Mecanică, un premiu II la Olimpiada Tehnică domeniul Fabricarea produselor
din lemn, un premiu III la Olimpiada Tehnică domeniul electric, un premiu III la Olimpiada

Tehnică domeniul construcții și 2 mențiuni pe domeniul mecanică și resurse naturale și protecția
mediului.
An de an, elevii participanți se întorc cu premii contribuind în acest fel la consolidarea
renumelui câștigat prin veacuri de eforturi, sacrificii, speranțe și curaj, an de an, profesorii și elevii
noștri își unesc forțele pentru a face din școală un univers spiritual în care profesionalismul, dorința
de perfecțiune și competiția sunt atribute intrate în normalitate.

Moroz
Dionisie
Cl a XII-a

OLIMPIADA TEHNICA – Domeniul: Construcţii, instalații și lucrări publice
PREMIUL III
Îndrumător: prof. dr. Tanasă Anda, ing. Amarandei Andreia, ing. Manta Dan, ing . Botez Carmen,
ing. Bacalu Maria, ing. Săndulache Laurențiu

Stepuleac
Gheorghe
Cl a XII-a

OLIMPIADA TEHNICA – Domeniul: Electric
PREMIUL III
Îndrumător: ing. Balaban Florin

Leonte Ionela
Cl a XII-a

OLIMPIADA TEHNICA – Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
PREMIUL II
Îndrumător: ing. Săndulache Laurențiu, ing. Bulgaru Doinița

Furdui
Cristian
Cl a XII-a

OLIMPIADA TEHNICA – Domeniul: Mecanică
PREMIUL I
Îndrumător: ing. Diaconița Aurora, ing. Chiru Livia

Zamfir Alin
Marius
Cl a XI-a

OLIMPIADA TEHNICA – Domeniul: Mecanică
MENȚIUNE
Îndrumător: ing. Diaconița Aurora, ing. Chiru Livia

Sambriș
Daniel
Cl a XII-a

OLIMPIADA TEHNICA – Domeniul: Resurse naturale și protecția mediului
MENȚIUNE
Îndrumător: ing. Roca Daniela, ing. Coromelci Cristina, prof. Curelariu Liliana

Echipa de
Fotbal Băieţi

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar FOTBAL BĂIEŢI
MENȚIUNE
Îndrumător: prof. Creţu Denis, prof. Comisu Sorin

Stepuleac
Gheorghe
Cl a XII-a

ONCURSUL DE MATEMATICA APLICATA ,,A. HAIMOVICI”
MENȚIUNE
Îndrumător: prof. Blăjuți Simona

Chirilă
Cătălina
Cl a X-a

CONCURSUL NAŢIONAL DE CHIMIE „Magda Petrovanu”
MENȚIUNE
Îndrumător: prof. Slătineanu Tamara

Jităreanu
Serghei
Cl a X-a

Concursul de fizică „Ștefan Procopiu” al elevilor români de pretutindeni
PREMIUL I
Îndrumător: prof. Melnig Elena

Gîscă Andrei
Cl a X-a

Concursul de fizică „Ștefan Procopiu” al elevilor români de pretutindeni
PREMIUL III
Îndrumător: prof. Pădurariu Cipriana

Stepuleac
Gheorghe
Cl a XII-a

Concursul de fizică „Ștefan Procopiu” al elevilor români de pretutindeni
PREMIUL I
Îndrumător: prof. Pădurariu Cipriana

Pisarencu
Maxim
Cl a IX-a

Concursul de Chimie "Petru Poni "
PREMIUL III
Îndrumător: prof . Condrea Corina Camelia

Jităreanu
Serghei
Cl a X-a

Concursul de Chimie "Petru Poni "
PREMIUL III
Îndrumător: prof . Condrea Corina Camelia

Bojian
Alexandru
Cl a X-a

Concursul de Chimie "Petru Poni "
MENȚIUNE
Îndrumător: prof . Condrea Corina Camelia

La concursurile cuprinse în calendarul activităților extracurriculare sau organizate de alte
instituţii în anul școlar 2016-2017 s-au obținut 37 de premii I, 17 premii II, 13 premii III, 3 mentiuni
și un număr de 2 de premii speciale cu un total de 72 de premii.
Performanțele elevilor noștri sunt o încununare a credinței că școala are rolul de a crea
valori,că tradiția trebuie valorificată și valorizată, că numai prin muncă putem evolua, că numai
fixându-ne idealuri cât mai înalte putem să ne menținem poziția în elita învățământului tehnic
ieșean și românesc.
http://www.colegiulasachi.ro/raportevaluare.html
http://www.colegiulasachi.ro/disciplinetehnice.html
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