
  
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ 

 

În perioada 28 septembrie - 4 octombrie 2022, Centrul de Consiliere şi Orientare 
în Carieră al UTC-N a organizat competiția Treasure Hunt în cadrul ediției a zecea a 
„Săptămânii Bobocilor”. Scopul acestei competiții s-a înscris în tema ediției 
„Cunoaște-ți colegii, universitatea și orașul”. 

Un treasure hunt (sau vânătoare de comori) este un joc în care participanții se întrec în a 

realiza o listă predefinită de sarcini, de obicei în echipe, cu scopul de a fi primii care îndeplinesc toate 

sarcinile sau să fie cei care îndeplinesc cele mai multe dintre ele. Primele zile la facultate pentru un 

nou student se simt oricum ca un treasure hunt transpus în viața reală.  

Noi am crescut miza și ne-am asigurat că bobocii participanți la concurs nu pierd niciun indiciu 

despre toate „comorile” vieții de student. Participarea la concurs s-a făcut în echipe de minim 4, 

maxim 5 persoane, comunicarea pe tot parcursul concursului având loc pe un grup de MS Teams. S-

au înscris în competiție peste 350 studenți distribuiți în 73 de echipe în Cluj-Napoca și Baia Mare. 



 

 

 
 

 

 

În data de 28 septembrie 2022, bobocii înscriși în concurs au răspuns provocării-pilot care a 

avut scopul, pe de o parte, de a face acomodarea cu echipa și cu regulile concursului, iar pe de altă 

parte, de a confirma intenția de a lua parte la concurs. Echipele au primit ca sarcină să realizeze un 

poster reprezentativ echipei lor. 

 

Joi, 29 septembrie, la ora 10:00, am dat start oficial concursului. Echipele participante au 

primit de rezolvat două tipuri de provocări: provocările de bază (cu timp de realizare până marți, 4 

octombrie 2022, la ora 14:00) și provocările zilei (transmise vineri, 30 septembrie, respectiv, luni, 3 

octombrie, cu termen până la finalul zilei). 

 

În cele ce urmează, vă prezentăm provocările propuse bobocilor și câteva din modurile prin care 

aceștia au reușit să le îndeplinească. 

 



 

 

 
 

 

Provocarea 3: Găsiți sediul CCOC și realizați un selfie al echipei cu afișul Săptămânii Bobocilor 2022 de pe ușă. 

  

  



 

 

 
 

 

Provocarea 4: Realizați o fotografie cu ceea ce considerați ca fiind simbolic pentru UTCN. (Fotografiile vor fi 

adunate într-un colaj cu tema „I love this university”). 

 

 



 

 

 
 

 

Provocarea 5: Realizați și transmiteți o poză cu întreaga echipă, în amfiteatrul în aer liber al UTCN. 

 

  

Provocarea 6: Faceți o poză a echipei voastre cu echipa Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră - CCOC 

(Irina, Dana, Diana și Ioana). 

 



 

 

 
 

 

Provocarea 7: Compuneți o poezie de minim 2 strofe despre cum vă imaginați viața de student. 

Echipa CJ12 

La UTCN noi ne-am dorit, 

Nici măcar nu ne-am gândit. 

Din Gorj, Dej, Mureș și Prahova ne-am adunat 

Și-am pornit la învățat. 

 

Ce-i ușor, repede trece, 

Ce-i mai greu, e doar un zece, 

Tot în jur e complet nou,  

Tot în trecut, e doar ecou. 

 

În anii ce vor urma,  

Noi ne vom informa 

Și vom crea prietenii 

Ce vor fi ca niște genii. 

 

Echipa CJ32 

Cafeluța de la 8 

Ține capul de pe cot, 

Este greu dar știu că pot  

Un stil de viață nou adopt! 

 

Când plec din Observator 

Intru la curs, simt că mor! 

Când iau cinciul mă trezesc 

Și urale chiuiesc! 

 

Echipa CJ64 

De azi gata cu vacanța,  

Lași acasă ce iubești,  

Pui într-un bagaj speranța  

Și te muți la Cluj.  

 

Lași în urmă mama, tata,  

Ce ai iubit e acum departe,  

Pentru unii e o dramă,  

Pentru alții libertate. 

Echipa CJ63 

Uimitor drum am parcurs 

Și-am ajuns în studenție. 

Cred că toată lumea știe 

Cât de mulți om fi la curs. 

 

Totul sper c-o fi pe cinste: 

Profii noi, materii noi, 

Colegii noi și vioi, 

Experiențe chiar plăcute. 

 

Cum va fi eu voi afla, 

Mă voi bucura în zbor 

Și de-i greu și de-i ușor 

Frica o voi camufla. 

 

Note bune vreau să am 

La UT în Cluj-Napoca; 

Nimeni nu mă va bloca 

Inginer să mă proclam. 

 

Echipa CJ57 

Neliniștea în momentum, 

Nu-i persoană ca studentul, 

Ca o foaie îndoită, 

Cu o viață împletită. 

 

În petreceri zi de zi, 

Trăiesc ca niște copii 

Până la apusul vremii 

Si-i fug ochii dupa premii. 

 

Cei mai frumoși ani din viață, 

De la party la restanță, 

De-am putea întoarce anii 

Să mai repetăm pățanii. 

 
 



 

 

 
 

 

Provocarea 8: Faceți un colaj care sa conțină poze cu 5 obiective turistice din Cluj-Napoca. În fiecare poză din 

colaj trebuie să apară minim un membru al echipei + un coleg dintr-o altă echipă. Specificați numele colegului 

și numărul echipei din care face parte colegul. 

  

 



 

 

 
 

 

Provocarea 1: Participați la un eveniment desfășurat de organizațiile studențești. Scrieți la ce eveniment ați 

fost și trimiteți o poză de acolo în care să apară întreaga echipă. 

  

Provocarea 10: Ridicați o surpriză de la Librăria UTCN. Transmiteți-ne o poză cu aceasta. 

  

Provocarea 16: Realizați un colaj cu poze cu echipa voastră, surprinse în fața următoarelor locații ale UTCN: 

Clubul cultural din Observator, Biblioteca de pe strada Daicoviciu, Complexul de natație, o clădire UTCN de pe 

bulevardul Muncii, clădirea Rectoratului. 

 



 

 

 
 

 

Provocarea 11: Compuneți un mesaj adresat Bobocilor UTCN. 

Echipa CJ04 

Dragi tovarăși de suferință, 

Să vă fie zilele pline de energie, fie ea electrică, mecanică sau 

optică, nopțile albe ca spuma berii. Să nu încurcați notele din 

sesiune cu cotele de la pariuri. Study hard, have fun and take 

care. 

Echipa CJ11 

Dragi bobocei, în primul rând, bun venit la facultate și felicitări ca 

ați fost admiși, să nu vă speriați de facultate, este una dintre cele 

mai frumoase experiențe posibile mai ales dacă stați la cămin. O 

să vi se pară ciudat la început mai ales dacă nu ați mai stat cu mai 

multe persoane din zone diferite în aceeași cameră, dar o să vă 

cunoașteți repede și o să vă împrieteniți, mult succes și faceți-vă 

amintiri pentru că aceștia sunt cei mai frumoși ani din viața 

voastră, și nu vă descurajați de la început pentru că totul va fi 

bine. 

Echipa CJ12 

Iată-ne astăzi împreună la un nou început de drum! Dorim ca 

începutul nostru în UTCN să ne găsească pe toți sănătoși și 

pregătiți pentru o nouă provocare în parcursul nostru 

educațional. Pentru noi, cei din anul I este un moment foarte 

emoționant și sunt sigur că o să ne prindă bine sfaturile colegilor 

mai mari și ale părinților. Pe lângă party-urile din cămin sau din 

oraș, să nu uităm să ne focusăm pe cursuri, pe a ne face prietenii, 

a ne dezvolta pe toate planurile și a ajunge ingineri ai UTCN. 

Echipa CJ16 

Bobocilor le urăm succes și sperăm să fim cât mai uniți și să 

formăm legături strânse. Fiți optimiști și nu uitați să vă și distrați! 

Echipa CJ18 

Dragi boboci,  

O nouă încercare, un nou început, lăsați frica și dați frâu liber 

tuturor gândurilor spontane și cel mai important, fiți voi înșivă. 

Legați prietenii pe viață, dar în același timp învățați să vă 

descurcați și singuri. Oricât de grea ar părea această schimbare, 

ne vom ajuta și sprijini cât mai mult unii pe ceilalți. Concentrați-vă 

pe viitor, dar nu uitați să vă distrați în același timp, îmbinați 

plăcutul cu utilul. Succes în a vă descoperi pe voi! 

Echipa CJ25 

O zi bună vă doresc, stimați colegi ai Universității Tehnice din 

Cluj-Napoca care acum v-ați început noua viață plină de provocări 

prin care urmează să treceți și care ne vor forma atât personal, 

cât și profesional. Doresc a vă ura un început de prim an 

universitar plin de bucurii și realizări cu care să ne mândrim și de 

care să ne aducem aminte tot restul vieții. 

Echipa CJ32 

Dacă stați la cămin, nu vă aduceți multe bagaje pentru că nu 

aveți loc și dacă stați mai sus de etajul 3 e greu de urcat până 

sus. În ciuda diferențelor de profil, toti suntem uniți prin 

suferința de a începe studenția.  

Nu disperați după rățușcă, echipa CJ32 vă mușcă. 

Echipa CJ44 

Dragi colegi,  

În primul rând, felicitări pentru admitere și pentru o decizie 

considerată de mulți curajoasă. De abia aștept să ne vedem pe 

holurile universității, în amfiteatre, în sălile de seminare și 

laboratoare, la cantine și la sălile de lectură unde să ne pregătim 

pentru vestitele examene. Ne dorim să legăm prietenii, să ne 

creăm multe amintiri plăcute unii alături de alții, iar în anul IV să 

ne vedem cu toții la festivitatea de absolvire, iar împreună să 

ieșim de pe porțile universității ingineri de excepție, gata să 

inoveze, gata să revoluționeze și să îmbunătățească societatea 

din care facem parte.  

Mult succes și chef de învățat, Echipa CJ44. 

Echipa CJ49 

Bobocilor, aveți încredere în voi și nu vă lăsați bătuți de 

greutățile pe care urmează să le întâmpinați. Aveți grijă de voi și 

mâncați bine. 

EchipaCJ57 

Să nu vă fie teamă de greutățile pe care le aduc acești ani ai 

maturității și să vă bucurați cât mai mult de bunele și de relele 

aduse în viața de zi cu zi, de voi înșivă sau de factori externi. Să 

fiți mândri de cine sunteți deoarece titlul de student este unul 

dintre cele mai veritabile însușiri. Să pășiți cu încredere pe 

scările facultății deoarece dintr-un loc ca acesta ies oameni 

cizelați și talentați. Acum mergeți pe urmele celor de dinaintea 

voastră, cei care au modelat drumul pe care sunteți voi acum. Să 

nu vă pierdeți niciodată țelul sau să renunțați la drum. În aceste 

momente este cel mai bine să rămâneți stăpâni pe voi și să ieșiți 

mereu victorioși. Este un drum anevoios, dar nu aveți habar ce 

vă așteaptă pe partea cealaltă. Vă urăm multă baftă și fie ca 

visurile voastre să devină realitate. :) 

Echipa CJ63 

Dragi boboci ai facultății UTCN, 

Fie ca cei patru ani de facultate să vă fie gazdă a unor amintiri de 

neuitat, prietenii noi să vă fie alături în toate momentele de 

cumpănă, iar înțelepciunea să vă ghideze numai spre reușite și 

spre împlinirea visurilor. 

Mult succes și spor în toate!! Semnat, alți boboci UTCN 

Echipa CJ64 

Dragi boboci ai UTCN, bucurați-vă cât mai mult de perioada de 

studenție, că va trece foarte repede, încercați să vă faceți cât mai 

multe amintiri și prietenii. 
 



 

 

 
 

 

Provocarea 18: Indicați unde se află următoarea inscripție în Cluj-Napoca “În acest loc se află turnul de poarta 

de pe Ulita Podului, construit în secolul al XV-lea. A strajuit ulita timp de 400 de ani fiind demolat în 1870.” 

Găsiți locul și faceți o fotografie în care să apară întreaga echipă. 

 

  

Provocarea 13: Alegeți sau compuneți un imn al echipei voastre și transmiteți melodia cântată de către voi. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1lCtLZwdaMI0_Lc5z2bdGbHetlwFlahzQ 

https://drive.google.com/drive/folders/1lCtLZwdaMI0_Lc5z2bdGbHetlwFlahzQ


 

 

 
 

 

Provocarea 19: „Inserați-vă” în fotografia de mai jos (literele UTCN din campus Observator). Găsiți locul din 

poză și trimiteți-ne o fotografie împreună de acolo. 

 

 

  

Provocarea 14: Transmiteți o poză cu voi și casa cu horn răsucit din Cluj Napoca. 

  



 

 

 
 

 

Provocarea 20: Realizați un colaj ce va cuprinde câte o fotografie pentru fiecare membru al echipei participând 

la Deschiderea festivă a anului universitar. 

 

   

Provocarea 17: Luați masa împreună la una dintre cantinele UTCN. 

  



 

 

 
 

 

 

Provocarea 2 (vineri): Planificați o „seară culturală de vineri”: găsiți și participați la un eveniment cultural. 

Spuneți-ne unde ați fost și care a fost cel mai interesant lucru pe care l-ați văzut și trimiteți-ne o fotografie cu 

întreaga echipă la eveniment. 

  

   
Provocarea 5 (vineri): Alcătuiți și publicați o poveste despre viața de student care să includă următoarele 

cuvinte: universitate, cămin, academician, sclipici, balet, a examina, a liniști, a cânta, liber, verde. 

 

Echipa CJ38: Când m-am înscris la Universitate am știut că o să fie un nou început. Știam că acest început nu o 

să fie doar cu sclipici ci o să întampin și greutăți pe parcursul anilor. Dar viața de academician a fost ca un dans 

de balet care m-a purtat prin toate stările și sentimentele posibile. Când profesorii au început a examina am 

știut că o să înceapă greul însă nopțile în cămin m-au învațat ce înseamnă a cânta și ce înseamnă a fi liber. 

Pentru a linisti apele colegii din ani mai mai ne-au dat răspunsul la fiecare întrebare pe care  le-am adresat-o. 

Totodată cu începerea facultății am învățat și ce înseamnă vinerea verde. 

Provocarea 1 (luni): Realizați un tiktok sau reel despre prima zi la UTCN. Trimiteți link-ul către acesta. 

Echipa CJ11: https://vm.tiktok.com/ZMFFJeLtb/ Echipa CJ16: https://vm.tiktok.com/ZMFFRVKxe/  

Echipa CJ23: https://vm.tiktok.com/ZMFFdcF9X/ Echipa CJ44: https://vm.tiktok.com/ZMFNoGUYp/ 

Echipa CJ64: https://vm.tiktok.com/ZMFF17g4a 

https://vm.tiktok.com/ZMFFJeLtb/
https://vm.tiktok.com/ZMFFRVKxe/
https://vm.tiktok.com/ZMFFdcF9X/
https://vm.tiktok.com/ZMFNoGUYp/
https://vm.tiktok.com/ZMFF17g4a


 

 

 
 

 

Provocarea 3 (vineri): Găsiți și contactați un alumni (absolvent) al universității. Trimiteți-ne răspunsul acestuia 

la întrebarea „ce i-a plăcut cel mai mult la facultate?”. 

  

  
Provocarea 3 (luni): Realizați portretul profesorului ideal de la universitate. Atașați imaginii acestuia și o scurtă 

descriere. 

 

Echipa CJ16 

Un profesor ideal nu impune limite elevului 

dincolo de materia pe care o prezintă, nu-l 

oprește din a explora viața și din a pune 

întrebări. Îl încurajează și găsește o 

modalitate să se apropie de el în ciuda 

dificultăților pe care le întâmpină. Nu se 

limitează doar la predarea materiei sale, ci 

se orientează către construirea unui viitor 

frumos prin modul în care interacționează 

cu fiecare în parte, un lucru pe care puține 

cadre didactice îl practică. Profesorii sunt un 

exemplu pentru noi. Nu doar persoane care 

își predau materia și apoi pleacă acasă. 

Mediul școlar este o a doua familie pentru 

noi. O familie în care nu doar învățăm teorii, 

ci învățăm să ne comportăm. Un profesor 

ideal poate deveni cel mai bun prieten al 

elevilor, în ciuda relației profesor – elev, 

fără impunerea severității.  



 

 

 
 

 

În urma celor 6 zile în care participanții s-au întrecut să obțină cât mai multe puncte din 

realizarea provocărilor lansate de noi, s-au calificat la proba de departajare 5 echipe în Cluj-Napoca, 

respectiv, 4 echipe în Baia Mare. Proba de departajare a constat în rezolvarea cât mai corectă și cât 

mai rapidă a unui quiz cu tema UTC-N. Clasamentele finale au fost următoarele: 

CLUJ-NAPOCA 

        Premiul 1          

         Echipa CJ57: Truța Andrei (FAC), Marc Rareș-Cristian (FAC), Popescu Teodora (FAC), Mariș 

Alexandra-Diana (FAC). Scor quiz: 18/20, Timp: 19 minute 26 secunde.  

        Premiile finaliste         

       Echipa CJ01: Tripa Alex (FAC), Simota Mihnea-Dragoș (FAC), Kiss Andrei (FETTI), Duica Sebastian 

(FAC). Scor quiz: 18/20, Timp: 31 minute 48 secunde. 

       Echipa CJ63: Păcurar Irina (FAC), Mureșan Mara (FAC), Olt Ingrid (FAC), Andrau Mircea (FAC), 

Tătărău Oana (FAC). Scor quiz: 17/20, Timp: 29 minute 25 secunde. 

       Echipa CJ44: Luca Samuel (FIIRMP), Bardoczi Ervin (FIIRMP), Maxim Andrei (FIIRMP), Tanasă 

Ștefania Alexandra (FIIRMP), Lung Ana (FIIRMP). Scor quiz: 16/20, Timp: 5 minute 12 secunde. 

       Echipa CJ64: Petruș Andreea Briana (FIIRMP), Matei Alexandra-Cristiana (FIIRMP), Maftei 

Stefania (FC), Pînzaru Eduard (FC). Scor quiz: 13/20, Timp: 9 minute 23 secunde. 

BAIA MARE 

        Premiul 1          

         Echipa BM01: Silaghi Viorel (Științe), Pocol Roxana (Inginerie), Vasiliu Costel Andrei (Științe), 

Rus Marius Gabriel (Științe). Scor quiz: 17/20, Timp: 19 minute 8 secunde.  

        Premiile finaliste          

       Echipa BM05: Borota 

Georgiana (Inginerie), Dragomir 

Iulian (Inginerie), Feti Mario 

(Inginerie), Poptile Patrik (Științe). 

Scor quiz: 17/20, Timp: 28 minute 

15 secunde. 

       Echipa BM04: Duma Oana 

(Litere), Teglaș Oana-Aamaria 

(Inginerie), Salajan Paul Sebastian 

(Științe), Pop Ioana Diana (Științe). 

Scor quiz: 16/20, Timp: 38 minute 1 

secunde. 

       Echipa BM06: Opriș Raluca 

(Științe), Deac Georgeta (Litere), 

Demian Georgiana (Științe), Trein 

Cristian (Inginerie). Scor quiz: absent, Timp: absent. 



 

 

 
 

 

Câștigătorii au fost recompensați cu următoarele premii: 

➢ Premiul 1 (acordat echipei câștigătoare a probei de departajare) - Brățara fitness Xiaomi Mi 

Smart Band 7 + mascota-boboc pentru fiecare membru al echipei. 

➢ Premiile finaliste (acordat echipelor finaliste care au nu câștigat proba de departajare) - Stick 

Memorie USB Kingston DataTraveler Kyson, 128GB + mascota-boboc pentru fiecare membru 

al echipei. 

Feedback: Ce mi-a plăcut la concurs? 

„Competitivitatea sănătoasă. Aceasta a stat la baza motivației noastre, dorința de a realiza 

provocările cât de complet și în timp util. Atât noi cât și alte echipe am fost mai mult decât bucuroși să 

colaborăm, fie de a realiza o provocare sau doar de a da direcții. 

Descoperirea punctelor importante ale UTCN-ului și, totodată, ale orașului. Pentru un boboc, 

este important să știi cu ușurință de unde să cumperi/ împrumuți o carte sau să predai actele. 

Cel mai și cel mai mult am adorat echipa. Oameni foarte faini, cu interese comune și cu care 

mă întâlnesc cu drag pe stradă sau la cursuri.” 

 


