
Doamna profesoară Smaranda Leșe este 
absolventă a Facultății de Mecanică din Cluj-
Napoca, specializarea Tehnologia construcțiilor 
de mașini.

Preocupată de perfecționarea stilului de 
predare, a obținut cu succes gradele didactice și, 
totodată, a doua licență la Facultatea de 
Management din cadrul Universității Spiru 
Haret din Brașov.  

A intrat în învățământ în anul 1987 și s-a 
alăturat colectivului Liceului Tehnologic de 
Transporturi Auto din Baia Sprie ca profesoară 
de tehnologii, în anul 1990. 

Consideră că rezultatele elevilor sunt o reflexie a performanței 
profesorului, iar în acest sens aduce la ore toate cunoștințele pedagogice 
învățate, precum și entuziasmul și deschiderea către copii.

An de an, a coordonat elevi școlarizați în învățământul profesional și 
tehnic pentru obținerea atestatelor profesionale ca tehnicieni în transporturi 
auto.

Având un profil de cadru didactic ambițios, creativ și deschis către 
nou, s-a implicat activ în viața extrașcolară și a obținut premii la Olimpiada 
Națională de Mecanică, edițiile desfășurate în Râmnicu Vâlcea, Cluj-Napoca 
și Pitești.

Îndeamnă tinerii absolvenți de clasa a VIII-a să aleagă un liceu 
consacrat, cu tradiție, cum este și Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 
din  Baia Sprie, deoarece calea bătătorită e mai sigură. Meseria de mecanic 
auto poate fi o sursă sigură de venituri, dar și un hobby. Tot aici, îi așteaptă 
o echipă de oameni profesioniști, alături de care este promovat un mediu 
propice dezvoltării copiilor.



Doamna profesoară Flavia Schlesinger este 
absolventă a Facultății de inginerie, 
specializarea Tehnologia Construcțiilor de 
Mașini, din cadrul Universității de Nord din 
Baia Mare.

Încă din anul 2002, anul debutului în 
învățământ, se identifică cu obiectivele 
colectivului Liceului Tehnologic de Transporturi 
Auto din Baia Sprie, un colectiv entuziast, 
capabil să își asume provocările unei educații la 
standarde înalte, bazate pe formarea viitorilor 
oameni. 

A coordonat de-a lungul anilor lucrările elevilor din învățământul tehnic, 
pentru obținerea certificatului care atestă pregătirea profesională de nivel 4, în 
specializările: Tehnician în transporturi, Tehnician mecatronist și Tehnician 
operator tehnică de calcul. A pregătit elevi de liceu pentru participarea la 
Olimpiada interdisciplinară tehnică, obținând numeroase premii și reprezentând 
cu succes școala atât la nivel județean, cât și național. De asemenea, a însoțit 
echipe de elevi la etapele Olimpiadei Naționale la disciplinele din aria curriculară 
Tehnologii, domeniul Mecanică, în diferite orașe ale țării: Vaslui, Tulcea, Pitești și 
Cluj-Napoca, întorcându-se, de multe ori, învingători.

În anul 2015 este premiată de către Consiliul Județean Maramureș pentru 
rezultatele deosebite obținute în pregătirea elevilor la Olimpiadele și concursurile 
școlare naționale.  

Chiar dacă în prezent este directorul adjunct al instituției, funcția nu poate 
concura cu ipostaza în care se simte cel mai bine: în sala de clasă, printre elevii 
care și-au pus amprenta în dezvoltarea personalitații sale didactice, a 
disponibilității pentru cunoaștere și înțelegere. Este un manager sociabil, implicat, 
capabil să mențină autoritatea, dar în același timp relaționează armonios cu 
oamenii, motivându-i și tratându-i echitabil, preocupându-se permanent să creeze 
un mediu incluziv în echipă, arătând atenție atât pentru succes, cât și pentru starea 
de bine a angajaților.

Doamna profesoară este de părere că liceul tehnologic e locul unde tinerii 
pot învăța lucruri practice, îi califică pe aceștia într-o meserie, având ca finalitate 
o inserție rapidă și reușită pe piața muncii.



Domnul profesor Ioan Breban a acumulat o 
experienţă de peste 30 ani în învățământ, având 
gradul didactic I, fiind absolvent al Facultății de 
Mecanică, specializarea Autovehicule rutiere din 
cadrul Universității Transilvania din Brașov. 

Experienţa acumulată se datorează unei 
activităţi îndelungate și neîntrerupte ca profesor şi 
îndrumător al elevilor de liceu tehnologic și școală 
profesională de mecanici auto, împreună cu care a 
obţinut rezultate deosebite la concursurile şi 
olimpiadele şcolare, având satisfacţia să îi vadă 
crescând drept oameni deosebiţi.

Împreună cu elevii din anii terminali a pus bazele unui laborator 
pentru studiul funcționării motoarelor cu ardere internă, a unui cabinet 
modern de automobile dotat cu echipamente realizate de absolvenți, precum 
și a unui atelier de service școlar în care sunt utilizate echipamente moderne 
de diagnoză și mentenanță auto.

A participat la proiectul PHARE 2004 de reformă a învățământului 
tehnic și profesional, parcurgând diferite stagii de formare și workshopuri 
privind utilizarea în procesul didactic a dotărilor materiale primite prin 
acest proiect, precum și implementarea învățării centrate pe elev. S-a 
implicat în proiecte educaţionale şi umanitare, a participat la cursuri de 
formare organizate de Casa Corpului Didactic, dar şi de alte instituţii 
autorizate.

Domnul profesor e de părere că avantajele învăţământului tehnic 
rareori le sunt expuse elevilor de gimnaziu, mult mai des aceștia fiind 
ameninţaţi că „dacă nu înveţi, la tehnic ajungi.“ Dânsul îi sfătuiește să-și 
urmeze fără rezerve visurile, indiferent de părerea celor din jur şi îi 
încurajează să aibă propria opinie, indiferent că e vorba de şcoală, de 
viitorul lor sau alte decizii mărunte din viaţa de zi cu zi. Mai mult, elevii de 
azi au şansa să se familiarizeze cu procesul de producţie încă din timpul 
liceului, graţie parteneriatelor între şcoală şi agenţii economici, care au 
mare nevoie de forţă de muncă.



Domnul profesor Dorel Moș este absolvent al 
Facultății de Mecanică, specializarea Autovehicule 
rutiere din cadrul Universității Transilvania din 
Brașov. Și-a completat cunoștințele urmând studii de 
psihopedagogie si metodică.

S-a alăturat echipei Liceului Tehnologic de 
Transporturi Auto din Baia Sprie în anul 1998, predând 
disciplina Automobile, concentrându-și activitatea 
didactică pe disciplinele de specialitate din domeniul 
construcției și funcționării automobilului, atât la clasele 
de profesională, cât și liceu.

       A coordonat elevi din învățământul profesional și tehnic pentru obținerea 
certificatelor/atestatelor profesionale în funcție de nivelul studiilor parcurse; a fost 
îndrumător de proiect în vederea obținerii de către absolvenți a certificatelor de 
competență profesională, nivelul 4 în calificarea Tehnician în transporturi. Pentru 
absolvenții școlii profesionale a asigurat stagii de instruire practică atât în 
atelierul din școală, cât și la operatorii economici cu care școala are parteneriate 
în vederea obținerii certificatului de competențe profesionale, nivelul 3 în 
calificarea Mecanic auto.
      A încurajat generațiile de elevi să fie încrezătoare în forțele proprii, active și 
responsabile prin participarea la olimpiade tehnice şi concursuri profesionale la 
etapa națională, obținând rezultate deosebite, materializate în premii și mențiuni.
     Fiind permanent preocupat de pedagogia modernă și tendințele inovatoare ale 
acesteia, în perioada 2002-2004, a participat la proiecte de reformă a 
învățământului tehnic și profesional la nivel național în calitate de coautor de 
curriculum Mecanic auto, precum și la implementarea în cadrul Liceului 
Tehnologic de Transporturi Auto din Baia Sprie a proiectului European PHARE 
2004, pentru modernizarea bazei materiale a liceelor tehnologice.
     Cunoştinţele şi experienţele acumulate intens în peste 20 de ani de activitate le 
împărtăşește şi le transferă elevilor doritori de a păşi în viaţa reală, eliminând 
sincopele ce apar în trecerea de la teorie la practică.
     Domul profesor îndrumă elevii de clasa a VIII-a să opteze pentru liceul nostru 
tehnologic, aici având posibilitatea de a se specializa într-un domeniu tehnic 
atractiv, căutat pe piața muncii și, în egală măsură, posibilitatea de a-și continua 
studiile în învățământul superior, după promovarea examenului de bacalaureat. 
De asemenea, certificatele de atestare a competențelor profesionale obținute la 
Liceul Tehnologic de Transporuri Auto din Baia Sprie sunt valabile în întreg 
spațiul Uniunii Europene, deoarece respectă clasificarea europeană a nivelului 
calificărilor profesionale.



Domnul profesor Cristian Lauran este 
absolvent al Facultății de Inginerie 
Electromecanică din cadrul Universității de Nord 
din Baia Mare.

S-a alăturat echipei Liceului Tehnologic de 
Transporturi Auto din Baia Sprie în anul 2009 ca 
profesor de electrotehnică. Având o experiență cu 
elevii de peste 20 ani, pune la baza a tot ceea ce 
face dragostea și respectul față de copii, 
apreciindu-i pe fiecare în parte, respectând 
individualitatea fiecăruia – temperamentul, stilul de 
învățare și preferințele lor. 

Consideră că fiecare zi alături de elevi este o provocare de a căuta noi 
resurse pentru a deveni mai bun, pentru a se dărui mai mult. 

Meseria de profesor o practică din pasiune și plăcere, încercând să-și 
prezinte materia, astfel încât elevii să o considere fascinantă.

A coordonat de-a lungul anilor lucrările elevilor din învățământul 
tehnic, pentru obținerea certificatului care atestă pregătirea profesională în 
specializările: Tehnician în transporturi, Mecanic auto și Tehnician operator 
tehnică de calcul.

A pregătit numeroși elevi care au obținut premii la Olimpiada pe 
meserii, faza națională, la specializarea Electrician medie și joasă tensiune.

Devotat meseriei și științei, bun cunoscător al frumuseţii şi armoniei 
matematicii, publică împreună cu soția sa lucrarea Matematica, în sprijinul 
studenților și al cadrelor didactice la examene și concursuri în învățământ.

Domnul profesor încurajează tinerii absolvenți de gimnaziu să opteze 
pentru liceul nostru, deoarece aici vor găsi o comunitate didactică 
primitoare, o bază materială adecvată desfășurării în foarte bune condiții a 
orelor de curs și a stagiilor de practică realizate într-un atelier modern, bine 
organizat, care urmăreşte să formeze şi să dezvolte dragostea elevilor pentru 
meseria aleasă.



Domnul profesor Nicolae Pașca este absolvent al 
Facultății de Mecanică, specializarea Autovehicule 
rutiere din cadrul Universității Transilvania din 
Brașov. 

Și-a completat cunoștințele urmând studii 
academice postuniversitare în specializarea 
Informatică aplicată şi programare din cadrul 
Universității Tehnice din Cluj-Napoca. 

În anul 1990 s-a alăturat echipei Liceului 
Tehnologic de Transporturi Auto din Baia Sprie ca 
profesor de discipline tehnologice, din dorința de a 
face parte dintr-o echipă profesionistă și echilibrată, 

formată din oameni conștienți de angajamentul pe care și l-au luat față de 
copii, părinți și societate.

Din anul 2014 devine instructor auto și manager la Școala de șoferi, 
pregătind sistematic elevi pentru probele teoretice și practice în vederea 
obținerii permisului de conducere, asumându-și, astfel, un parcurs 
educațional alături de copii și urmărind, totodată, să le stimuleze 
curiozitatea și dorința de învățare, bucuria cunoașterii și a descoperirii.

A obținut Certificatul de Competenţă Profesională pentru Transportul 
Rutier de Persoane de la Autoritatea Rutieră Română, iar de-a lungul 
anilor, a coordonat elevi din învățământul profesional și tehnic în vederea 
obţinerii certificatului de calificare profesională.  

Domnul profesor le recomandă tinerilor absolvenți de clasa a VIII-a 
să se îndrepte către un liceu tehnologic în cazul în care aceștia doresc să-și 
continue studiile superioare în același profil sau optează să intre direct pe 
piața muncii, să-și câștige existența, așadar să învețe o meserie care să le 
ofere un atestat profesional la absolvire, cu care ei să poată păși în viață.


