
LICEUL TEHNOLOGIC ”LIVIU REBREANU” 

BĂLAN-HARGHITA 
 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
“Campania fructelor şi a legumelor donate”-20-24 noiembrie 2017 

 

 
Nr. 

crt.  

Domeniul 

activităţii 

Obiective specifice Parteneri  Acţiuni/Activităţi 

concrete 

Timp – 

Durată  

Strategii de 

realizare 

Rezultate obtinute 

1 Om şi societate Manifestarea 

spiritului de intr-

ajutorare: 

-sensibilizarea 

elevilor prin  acţiuni 

de voluntariat şi de 

caritate. 

Elevii de la  ” 

Cortul 

Multicolorat 

copiilor” din 

Bălan. 

Profesorii 

voluntari 

SNAC: 

Dobrotă Sonia; 

Karda Imelda; 

Pascu Viorel; 

Iacob Erszebet; 

Cărăușu Anca; 

Nemeș Cristina 

 

“Campania 

fructelor şi 

legumelor donate” 

 

20-24 

noiembrie 

Constituirea 

echipei de 

voluntari. 

Adunarea 

produselor donate 

într-un loc special 

amenajat și 

donarea acstora 

copiilor de la 

Cortul 

Multicolorat din 

Bălan 

Mobilizarea a 30 de elevi din 

cadrul  Liceului Tehnologic 

”Liviu Rebreanu” Bălan, 

voluntari,  pentru colectarea 

și donarea a peste 150 kg 

fructe şi legume. 

Activitatea a fost 

popularizată în ziarul 

Informația Harghitei, marți 

28 noiembrie 2017, pp.2 și pe 

siteul snac achlg romania. 

 

Responsabil SNAC, Nemeș Cristina Gabriela 

  



LICEUL TEHNOLOGIC ”LIVIU REBREANU” 

BĂLAN-HARGHITA 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Spectacol umanitar”Hristos în mijlocul nostru. Dăruind vei dobândi” 
 
Nr. 

crt.  

Domeniul 

activităţii 

Obiective specifice Parteneri  Acţiuni/Activităţi 

concrete 

Timp  

Durată  

Strategii de 

realizare 

Rezultate obtinute 

2. Activitate 

cultural - 

artistică 

-Dezvoltarea spiritului 

de echipă, de 

cooperare şi încredere 

în ceilalţi. 

-Realizarea unor 

activităţi cultural-

artistice 

-Școala 

Gimnazială 

”Geo Bogza” 

Bălan 

-Biserica 

Ortodoxă 

Română 

Profesorii 

voluntari SNAC: 

Carcaleț Felicia; 

Diac. Ciudin 

Lucian; Dobrotă 

Sonia; Pascu 

Viorel; Cărăușu 

Anca; Iacob 

Erszebet; 

 

Spectacol umanitar 

”Hristos în mijlocul 

nostru. Dăruind vei 

dobândi”. 

17 

Decembrie 

2017; 16.00-

18.00 

Elevii voluntari 

SNAC din cadrul 

Liceului Tehnologic 

”Liviu Rebreanu” au 

pregătit cutiile cu 

daruri pentru un 

grup de elevi de la 

Școala Gimnazială 

”Geo Bogza” Bălan. 

Activitatea s-a 

realizat pe baza de 

parteneriat iar 

colegul a selectat 

elevii în funcție de 

probleme sociale dar 

și care s-au 

evidențiat la 

învățătură. 

 

 

Un număr de 31 de elevi 

împreună cu părinții lor au fost 

prezenți la Liceul Tehnologic 

”Liviu Rebreanu” care  au 

beneficiat de un dar din partea 

colegilor voluntari SNAC din 

cadrul liceului. În plus, părinții 

acestora au beneficiat de un 

pachețel din partea Episcopiei 

Ortodoxe Române, reprezentant 

fiind colegul de la gimnaziu. 

Spectacolul a inclus un colaj de 

colinde. 

Activitatea a fost anunțată în 

ziarul Informația Harghitei, 

vineri 15 decembrie 2017, pp.4 

iar fotografiile au fost postate pe 

siteul  snac achlg romania. 

 

Responsabil SNAC, Nemeș Cristina Gabriela 



LICEUL TEHNOLOGIC ”LIVIU REBREANU” 

BĂLAN-HARGHITA 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
Donează o carte de suflet unui suflet 

 
 
Nr. 

crt.  

Domeniul 

activităţii 

Obiective specifice Parteneri  Acţiuni/Activităţi 

concrete 

Timp – 

Durată  

Strategii de 

realizare 

Rezultate obtinute 

3. Educație 

pentru 

cetățenie 

democratică 

-Eficientizarea 

incluziunii sociale. 

-Realizarea unor 

activităţi cultural-

educative  în echipă 

mixtă: elevi 

voluntari/copii cu 

probleme. 

-Părinți; 

-Bunici; 

-Diriginți / 

învățători; 

-Biblioteca 

Comunală: 

Karda Imelda; 

Dobrotă Sonia; 

Iacob Erszebet; 

Cărăușu Anca; 

Pascu Viorel; 

Nemeș Cristina  

”Donează o 
carte de suflet 

unui suflet” 
 

22.01.2018  Donarea unor cărți 

persoanelor care 

sunt iubitoare de 

lectură dar care 

nu-și pot 

achiziționa o carte. 

Un număr 30 de elevi și cadre 

didactice vor dona câte o 

carte acestor persoane. 

 

 

 

Responsabil SNAC, Nemeș Cristina Gabriela 

  



LICEUL TEHNOLOGIC ”LIVIU REBREANU” 

BĂLAN-HARGHITA 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
Campania: ”Dăruind vei dobândi. Cine nu are un bătrân, să-l caute și îl va găsi!” 

 

 
Nr. 

crt.  

Domeniul 

activităţii 

Obiective specifice Parteneri  Acţiuni/Activităţi 

concrete 

Timp – 

Durată  

Strategii de 

realizare 

Rezultate obtinute 

4. Campanie 
socială 

 

Manifestarea 

spiritului de intr-

ajutorare: 

-sensibilizarea 

elevilor prin  acţiuni 

de voluntariat şi de 

caritate. 

Profesorii și 
elevii  
Voluntari 

SNAC: 

Dobrotă Sonia; 

Karda Imelda; 

Pascu Viorel; 

Nemeș Cristina 

 

Dăruind vei dobândi. 
Cine nu are un 
bătrân, să-l caute și îl 
va găsi! 

 22 

februarie 

2018 

Identificarea in 

comunitate a 2 

persoane cu 

probleme, nevoi 

speciale; cu 

venituri foarte mici 

sau inexistente 

Mobilizarea a 15 elevi din 

cadrul  Liceului Tehnologic 

”Liviu Rebreanu” Bălan, 

voluntari,  pentru colectarea 

și donarea unor pachete 

constând în alimente și 

produse alimentare.  

 

Responsabil SNAC, Nemeș Cristina Gabriela 

 


