
Catedra

coregrafie

Etapa Premii Total

I II III Mențiun

e

Premiu

Special

Alte

premii

Internațională 60 31 25 1 1 4 132

Națională 33 27 8 1 74

Județeană 27 8 4 3 42

TOTAL 120 66 37 4 2 4 248

TOTAL PREMII AN ȘCOLAR 2017-2018

Nr. 

crt Numele şi prenumele

Clasa 

Specialitate

Premiul

obtinut OBS

1 Panait Cristina VII Coregrafie III

2 Merdicos Marius VIII Coregrafie II

3 Regep Anais VIII Coregrafie III

4 Luca Mario-Edis VIII Coregrafie Mentiune

5 Tentu Vlad X Coregrafie Mentiune

6 Petrovici Crina XI Coregrafie II

CENTRALIZATOR REZULTATE OLIMPIADA NATIONALE 2018





RAPORT DE ACTIVITATE

AN ȘCOLAR 2017-2018

COMISIA PENTRU 

PREVENIREA SI ELIMINAREA 

VIOLENTEI



Nr.

Crt. TEMA ACTIVITĂŢII

DIRECTOR

DIRIGINTE

PSIHOLOG

CLASA DATA

1 “ Cum afectează violenţa copiii? ” Oct. 2017

2 “Aşa da, aşa nu! ” Oct. 2017

3 “ Să învăţăm cum să ne salvăm colegii ” Nov. 2017

4 “ Cum evităm actele de violenţă? ” Nov. 2017

5 “ Puterea pumnului sau puterea minţii? ” Dec. 2017

6 “ De la violenţa în familie la violenţa în şcoală ” Dec.2017

7 “ Să spunem NU violenţei ” Ian. 2018

8 “ Să prevenim actele de violenţă” Ian. 2018

CALENDARUL

de pregătire şi desfăşurare a unor ore demonstrative pe problematica

prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar

CICLUL PRIMAR



Nr.

Crt. TEMA ACTIVITĂŢII

DIRECTOR

DIRIGINTE

PSIHOLOG

CLASA DATA

1 “ Metode de disciplinare nonviolente” Feb.2018

2 “ Puterea exemplului din familie ” Feb.2018

3 „Fac ce vreau, dar ştiu ce fac” Mart.2018

4 “ Ce faci când eşti victima unui atac de violenţă? 

”

Mart.2018

5 “ Cine este vinovatul? ” Apr.2018

6 “ Pauzele dintre orele de curs şi violenţa ” Apr.2018

7 “ Cum promovează televizorul violenţa? ” Mai 2018

8 “ Învăţăm unii de la alţii nonviolenţa ” Mai 2018

SEM II



Nr.

Crt. TEMA ACTIVITĂŢII

DIRECTOR

DIRIGINTE

PSIHOLOG

CLASA DATA

1 “Conflicte în colectivul de elevi ”- eseuri şi 

desene prezentate de elevi

Oct. 2017

2 “Cum combatem violenţa? ”- dezbatere Oct.2017

3 “ Diferenţele – surse de conflict? ” - discuţii 

libere

Nov.2017

4 “ Violenţa în familie” - studiu de caz Nov.2017

5 “ De la violenţa verbală la violenţa fizică”

- dezbatere

Nov.2017

6 “ Violenţa verbală în rândul elevilor” - discuţii 

libere

Dec.2017

7 “ Lecţii de viaţă ”- discuţii libere Dec.2017

8 “Fac ce vreau dar ştiu ce fac ”- sursă a violenţei 

şcolare

Ian.2018

9 “Atitudini pozitive şi negative faţă de sine” Ian. 2018

CALENDARUL

de pregătire şi desfăşurare a unor ore demonstrative 

pe problematica

prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar

CICLUL GIMNAZIAL/LICEAL  SEM I



Nr.

Crt. TEMA ACTIVITĂŢII

DIRECTOR

DIRIGINTE

PSIHOLOG

CLASA DATA

1 “ Violenţă şi armonie” - dezbatere Feb.2018

2 “ Rolul negativ al violenţei în familie 

asupra elevilor ”- dezbatere

Feb.2018

3 “ Diferenţele – surse de conflict? ” -

discuţii libere

Mart.2016

4 “Clasificarea conflictelor.Negocierea –

mod de aplanare a conflictelor”

Mart.2016

5 “Cum rezolvăm conflictele din familie” Mart.2018

6 “ Ce înseamnă libertatea”- referate Apr.2018

7 “ Scrisoare pentru prietenul meu” Apr.2018

8 “ Fapte sub lupă” - studiu de caz Mai 2018

9 “ Aplanarea conflictelor – modalitate de 

manifestare a nonviolenţei ”- studiu de 

caz

Mai 2018

SEM II



COMISIA de FORMARE și 
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Formarea continua ̆ a fost un efort individual, amplu, coerent s ̧i
competent, susţinut la nivel instituţional, de înla ̆turare a rutinei s ̧i
imobilismului, de adecvare la necesita ̆ţile imediate ale s ̧colii;

Cadrele didactice sunt preocupate de perfecţionare şi formare
continua ̆ prin participarea la cursuri acreditate, înscrierea la grade,
participarea la seminarii, conferințe sau simpozioane, elaborarea unor
lucrări științifice, dobândind astfel o bună pregătire metodică și științifică;

Utilizarea informaţiilor dobândite la cursurile de formare a contribuit
la creşterea calităţii actului de predare înva ̆ţare cu consecinţe directe
asupra nivelului de cunos ̧tinţe al elevilor



Gradul didactic / 

masterat / doctorat la 

care este înscris 

Nume și Prenume cadru 

didactic

Disciplina la care susţine 

gradul didactic / masteratul 

/ doctoratul

Anul finalizării 

DEFINITIVAT Baltă Ecaterina Ed. Muz. Specializată – Pian 

complementar

2018

Manta Bianca Ionela Coregrafie – Dans clasic 2018

Burghișan Andreea Educație muzicală 

specializată - Oboi

2018

Filip Irina Cerasela Arhitecturã 2018

Mihai Any Clara Educație muzicală 

specializată Vioarã

2018

. Resurse umane/Formarea continuă

Formarea prin grade didactice / masterat / doctorat în anul şcolar 2016 - 2017:



GRADUL II Andrei Ana-Maria Educație muzicală 2019

Dinescu Cristina Educație muzicală specializată - Vioarã 2020

Eftimie Laura Educație muzicală specializată- Canto 2019

Tita Elena Ludmila Acompaniament coregrafie 2019

GRADUL I Zaharia Florentina Învățământ primar 2020

Stroia Mariana Daniela Psihologie 2020

Căpățînă Irina - Petra Educație Muzicală 2018

Ghilescu Magdalena Specializată - Flaut

Păun Gelu Educație Muzicală Specializată - Percuție

Enescu Mihaela Geografie 

Dășanu Inga Educație Muzicală Specializată - Pian 2019

Șoimu Mariana Educație Muzicală pian complementar

Dumitrescu Claudia Educație muzicală – Teorie-Solfegiu-

Dicteu

Ștefan Andrada Ed. Muz. Specializată – Pian 2020

Dimcea Mirela Pictura 2019

Lazăr Aurelia Educație fizică 2019

Ciorogaru Laurenţiu Limba și literatura Română

Broască Aurelian Arte vizuale

DOCTORAT Filip Irina Arhitectura 2019



Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

În semestrul I /2017-2018 s-au realizat:

desemnarea componenţei şi stabilirea  
responsabilităţilor fiecărui membru al 
CEAC;

R.A.E.I. nu poate fi generat, neavand 
inserate activitati



RAPORT DE ACTIVITATE 
CONSILIERE ȘI ORIENTARE

„Să formezi o echipă este doar începutul,

Să rămâi împreună înseamnă progresul,

Să lucrezi împreună aduce succesul !”

Henry Ford



Comisia metodică a Diriginţilor și-a
desfășurat activitatea în conformitate cu
Planul Managerial elaborat la începutul anului
școlar 2017-2018, dar și ţinând cont de cerinţele
și necesităţile educative apărute ulterior.

A fost coordonata activitatea a 46 de profesori
diriginti/ invatatori



Principalele activităţi derulate în acest an școlar au fost:

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor;
 Elaborarea planificărilor  pentru Consiliere și 

Orientare conform programelor în vigoare;
Organizarea de ședinţe cu părinţii;
Organizarea de întâlniri  care au avut ca scop 

eficientizarea activităţii dirigintelui, completarea  
corectă  a documentaţiei  specifice, discutarea 
unor teme care reflectă problemele cu care se 
confruntă elevii:

întrunirea Consiliului Clasei.



ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI

 Profesorii  diriginți s-au  implicat în derularea activităților școlare și extrașcolare;
 Multitudinea și diversitatea activităților extrașcolare  în vederea afirmării personalității  

școlii în plan comunitar;
 Buna comunicare între diriginți;
 Diversitatea orelor de dirigenție.


PUNCTE SLABE
 neimplicarea unor părinți în procesul instructiv-educativ derulat de către școală

OPORTUNITĂȚI
 implicarea părinților în proiectarea, organizarea și desfășurarea unor activități 

extrașcolare și extracurriculare

AMENINȚĂRI
 documentele  ce trebuie întocmite de către toți membrii comisiei.



17 15 20 3

55 de acorduri de parteneriat



SUME ALOCATE 

DIN BUGETUL LOCAL

RESURSE FINANCIARE

VENITURI EXTRABUGETARE

Prestări servicii şi dotări realizate din veniturile 
extrabugetare 

-Materiale pt.schimb.iluminat sala mare -1.103lei
-Materiale (policarbonat) imprejmuire spatiu 

gunoi – 751lei
-Materiale pt.reparatii holuri, grupuri sanitare, 
scari, sali clasa, tevi apa beci(avarie) – 3.311lei
-Cheltuieli transport deplasare dir.adj+membri 

comisii Olimpiada – 1.545lei
-Tv+suport+impr.multifunctionala(arte)+tonere si 

materiale -4.500lei
-En.electrica si apa chiriasi – 6.081lei

Sold 1 ianuarie 2018 Venituri

extrabugetare

Venituri extrabugetare 36.809

Cheltuieli bunuri şi

servicii

Sold final- 30.09.2018

20.436

16.373



LUCRARI EXECUTATE IN 2018
Colegiul National de Arte ,,Regina Maria” Constanta

- SC FADMIG SRL – DECOPERTARE SI IZOLARE PLACA  ACOPERIS  PARTE  ESTICA= 26.746lei
- SC FADMIG SRL – LUCRARI REPARATIE VANE DE CALDURA = 6.819lei

ACHIZITII
- MATERIALE DE CURATENIE -2.792ALEI
- PAPETARIE – 4.400LEI
- TONERE, HARTIE, SACI GUNOI, REPARATII IMPRIMANTE SI FAX – 11.300LEI
- CATALOAGE SI CARNETE  ELEV– 1498LEI
- TRANSPORT  OLIMPIADE – 9.044LEI
- NAVETA CADRE DID.SI DID.AUXILIARE – 6.243LEI
- PREGATIRE PROFESIONALA – 779LEI
- PROTECTIA MUNCII – 5.474LEI
- BURSE ELEVI – 267.780LEI



ADMINISTRATIV

CURĂȚENIE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII
• Igienizarea tuturor grupurilor sanitare si o parte din holuri si scari

• Reparatii trepte scari etaj I

• Igienizare clase, fara zugraveli

• Zugravit cabinete directori

• Fasonat spatiul verde din incinta si jurul scolii

• Reparatii usi grupuri sanitare

• Montat si reparat usi vestiare sala de sport



MANAGEMENT    INSTITUTIONAL

Analiza SWOT ANALIZA MEDIULUI INTERN

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Existenţa unui colectiv de cadre didactice cu pregătire profesională

foarte bună, titulari, cu grade didactice șî dorinţă de afirmare în

comunitatea locală şi cea şcolarăș

 Interesul autoritaţilor locale pentru îmbunătăţirea calităţii

învăţământului;

 Desfăşurarea a numeroase activităţi cultural- sportive, cu sprijinul şi

sub îndrumarea unor cadre didactice de renume;

 Oferta diversificată pentru activităţi extracurriculare;

 Promovarea activităţilor școlii, a proiectelor și

parteneriatelor,colaborarea cu media locala

 Număr insuficient de săli de clasă;

 Lipsa mijloaceleor tehnice de care

( videoproiectoarele şi laptopurile )

 Număr scăzut de proiecte cu finanţare

externă

 Implicarea unui număr mic de cadre 

didactice  în activităţi mediatizate

 Susţinerea unor activităţi etraşcolare  în 

timpul orelor, mediatizate şi anunţate 

după finalizare;

 Lipsa de preocupare a unor părinți 

pentru situația școlară şi disciplinară a 

copiilor lor.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 Acces la informaţie asigurat prin conectarea la Internet şi prin 

delegarea unei persoane (ilaborantul şcolii) pentru gestionarea 

informaţiilor specifie

 Posibilitatea dezvoltării instituţionale prin accesarea fondurilor 

externe;

 Interesul/disponibilitatea instituţiilor din județ și din țară  de a 

colabora cu şcoala;

 Posibilitatea implementării unor programe de activităţi nonformale, 

 Aspiraţii scăzute ale elevilor cu 

dificultăţi de 

învăţătură;

 Nivel socio-cultural mediocru al unor 

familii din care provin unii  elevi;

 Lipsa de preocupare a unor părinți 

pentru situația scolara



Puncte tari Puncte slabe

 Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborarea documentelor de

proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile clasei;

 proiectarea ofertei educaţionale la nivelul unităţii in funcţie de solicitările

beneficiarilor direcţi şi asigurarea desfăşurării pentru toţi elevii;

 Proiectarea activităţilor extracurriculare corelate cu obiectivele

curriculare, nevoile şi interesele elevilor şi planul managerial al unităţii;

 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al

învăţării şi formarea competenţelor specifice la majoritatea obiectelor de

studiu;

 Aplicarea transparentă şi eficientă a procedurilor de evaluare;

 Implicarea profesorului-psiholog în activităţile extraşcolare, interesul

pentru stimularea acţiunilor poâitive şi pentru corectarea unor situaţii-

problemă, prin implementarea proiectelor judeţene

 Desfăşurarea asistenţelor la clasă, cu scop de consiliere şi control, pentru

debutanţi şi de feed-back permanent pentru colegii cu experienţă

 Lipsa manualelor la clasa a Va;

 Lipsa unui fond ştiinţific şi a materialelor

didactice, structurate pe nivel de studiu şi pe

discipline (colţul metodico-ştiinţific)

 Tendinţa de formalism şi lipsa de interes pentru

formarea continuă a unor cadre didactice,

 Slaba preocupare a unor părinți pentru situația

școlară a copiilor.

 Lipsa proiectelor cu finantare iniţiate de unitatea

şcolară,

Oportunităţi Ameninţări

 Dezvoltarea parteneriatelor cu institiţii de învăţământ ;

 Manifestarea unui interes crescut din partea instituţiilor din județ și din 

țară  de a colabora cu şcoala;

 Posibilitatea implementării unor programe de activităţi extraşcolare care 

să vină în întâmpinarea  nevoilor elevilor şi familiilor acestora.

 Dezvoltarea parteneriatelor cu institiţii de învăţământ şi derularea anuală a 

activităţilor la nivel de cerc metodic în şcoală noastră

 Manifestarea unor aspiraţii scăzute ale elevilor cu 

 dificultăţi de învăţătură;

Analiza SWOT- Dezvoltare curriculară


