


• Aeromodele – Rachetomodele                    prof.  IOAN CATARGIU director
• Automodele – Navomodele                          prof.  IOAN CATARGIU
• Karting                                                           prof.  ION BĂRBÎNŢĂ
• Informatica – Tenis de masă                             prof.  LIVIU BRADU
• Creaţie confecţii – Desen Pictură                            institutor DANIELA PĂTRĂŞCANU
• Muzică uşoară(Vocală,Chitată,Baterie)                   prof.  CIPRIAN BÂRSĂ
• Muzică populară(Grup vocal, Vioară)                      prof. GROSU ROMEO CONSTANTIN
• Muzică instrumentală(Trompetă,Acordeon,Orgă)  prof.  NIŢĂ BÂRSĂ
• Foto                                                                 prof.  RODICA DOMINTE
• Sculptură                                                        prof.  RUSU CORDUNEANU PETRU
• Artă textilă – Atelierul Fanteziei                               prof.  SIMONA FLORESCU
• Protectia mediului – Orientare Turistică                 prof.  DORINA MACIUC
• Radiogoniometrie           prof. TRAIAN TUDUREANU





          
    Rachetomodelismul este una dintre ramurile 

modelismului care se ocupă cu proiectarea, 
construirea şi lansarea modelelor de rachete. 

Modelul unei rachete adevărate, de dimensiuni 
mici, prevăzut cu motor capabil să urce pe 
traiectorie verticală la înălţimi apreciabile, 

defineşte rachetomodelismul. Această activitate se 
desfăşoară în două etape: prima constă în 

realizarea modelului de rachetă în atelier; a doua, 
în aer liber când, cu ajutorul motorului, se 

lansează racheta.
          In acest domeniu datorită rezultatelor obţinute 

la campionatele naţionale şi internaţionale un 
număr de 15 elevi au dobândit titlul de 

             MAESTRU  AL  SPORTULUI.







Navomodelismul…





  Informatică
Conducătorul cercului: prof. ing. Liviu Bradu

Elevii au posibilitatea să înveţe încă din învăţământul primar şi gimnazial noţiuni de 
electricitate, utilizare tehnică de calcul, limbaje de programare,  pentru a putea fi pregătiţi să 

trăiască într-o lume  în care viaţa, indiferent de 
profesie, nu se desfăşoară normal 

                                                                       fără utilizarea sistemelor de calcul electronic.



“MENS SANA IN CORPORE SANO”,

prin mişcare, prin igienă personală corectă, respectând o alimentaţie 
adecvată vârstei şi efortului fizic şi intelectual, dar nu în ultimul rând 

formând mentalitatea că oricine poate fi învingător!

“Ai învins? Continuă! Ai pierdut? 
Continuă!”

Pierre de Coubertain







Concursuri judetene: 7 locuri I; 1 loc III; 
Concursuri interjudetene: 4 locuri I.



















ŞCOALA ALTFEL
“ŞĂ ŞTII MAI MULTE SĂ FII MAI BUN”



CONCURS INTERJUDETEAN SCULPTURA IN LEMN  
,,LARIX’’ CÂMPULUNG MOLDOVENESC 2017



CONCURS NATIONAL AUTOMODELE CUPA ,,BOGDAN VODĂ’’
 EDITIA a XVII-a CAMPULUNG MOLDOVENESC


