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A t l O C i tiApostol Oana Cristina
Baban Daniela
Buzac Gabriela Tamara
Cazacu Petronela
Horceag Elena Iuliana
Iliescu Doina Suzana
Jipu Ioan
Marinescu Magda

cipantip
x I

M Di Mih l• Mazga Diana Mihaela
• Mocanu Violeta
• Moruzi Mihaela
• Mujdei Mariana
• Placinta Adriana
• Podaru Ioan Lucian
• Rusu Irina Mihaela
• Stratulat Liliana



Partic
flux

Alb C i ti ElAlbu Cristina – Elena
Baghiu Ciprian
Bucuci Anca Cristina
Ciubotariu Daniela
Cosbuc Ersilia Daniela
Dinter Mariana
Farcas Marius
Gheorghita Constantin
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P t Tib i• Parpauta Tiberius
• Partac Dan
• Pisla Anca
• Popovici Silvia
• Rusu Dragos
• Stratulat Radu
• Ursachi Antuzia
• Zugravu Larisa Dana
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P ti t ti i. Pregatirea pentru participarea

Pregatirea lingvistica: 15 – 20.X

Pregatirea pedagogica si cultura
27.X.2013

Pregatirea pedagogica si cultura
15 16 17 XI 201315,16,17.XI.2013
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Vizitele culturale au fost cele
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