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Constanţa 

Giuberbea Roxana 

23. Protocol de colaborare 

Centrul de plasament 

,,Antonio”  

D.G.A.S.P.C. 

4119/14.11.2018 D.G.A.S.P.C. 

PETRE DINICĂ 

Carmen Chilea 

Sorina Eftimi 

1 an 

24.` Protocol de colaborare 

 Activităţi S.N.A.C. 

4109/14.11.2018 Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă 

,,Delfinul” 

Constanţa 

Carmen Chilea 

Sorina Eftimi 

1 an 

25. Protocol de parteneriat 

,,În tinda Bisericii” 

3992/07.11.2018 Biserica Sf Treime 

Constanţa 

Eftimi Sorina 

Stroe Vasilica 

Ciurariu 

Florentina 

1 an 

26. Acord de parteneriat 

,,Săptămâna altfel” 

4093/13/11/2018 Palatul Copiilor 

Constanţa 

Cristoiu Daniela 

Baciu Elena 1 an 

27. Acord de partenriat 

,,Să nu uităm trecutul, să 

înţelegem viitorul” 

4122/14.11.2018 L.P.S.Cta 

Iordan Paula 

Comănescu 

Cristina 

Chilea Carmen 

1 an 

28. Protocol de colaborare 

 

4253/21/11/2018 Teatrul pentru 

copii şi tineret 

,,Căluţul de mare” 

Stan Romică 

Chilea Carmen 

Comănescu 

Cristina 

1 an 

29. Protocol de colaborare 

Proiect de intervenţie murală 

în spaţiul ambiental al 

CNARM CTa 

4336/23.11.2018 UNARTE 

Lct Dr Univ 

LisanduNeamţu 

Apostolache 

Anca 

Apostolache 

Georgian 

1 an 

30 Protocol de colaborare 4324/22/11/2018 Şcoala Sfinţii 

Martiri Brâncoveni  

Constanţa 

Gevat Nejdet 

CNARM 

Chilea Carmen 

1 an 

31. Protocol de colaborare 4338/23.11.2018 Centrul Judeţean 

Ciltural Constanţa 

,,Teodor Burada”  

CNARM 

Chilea Carmen 

1 an 
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Doina Voivozeanu 

32. Protocol de colaborare 

Simpozion Judeţean 

,,Curcubeul Emoţiilor” 

3800/23.10.2018 CCD Cta 

ISJ Cta 

Colegiul Nautic 

Român 

Asociaţia pentru 

cultură şi educaţie 

Dali CTA 

  

33. Protocol de colaborare  

Nivea Like Yourself 

4502/12.12.2018 Highlight Agency 

SRL 

CNARM 

Chilea Carmen 

Eftimi Sorina 

1 an 

34. Proiect Intervenţie Murală În 

Spaţiul Ambiental al CNARM 

CTa 

4336/A/23.11.2018 Universitatea 

Natională de Arte 

Bucureşti 

Apostolache 

Apostolache 

1 an 

35. Protocol de Colaborare 

Spaţiul Ambiental al CNARM 

CTa 

4336/23.11.2018 Universitatea 

Natională de Arte 

Bucureşti 

Apostolache 

Apostolache 

1 an 

36. Centenar- Proiect  4495/12.12.2018 Wild Art 

Asociaţie 

Culturală 

Apostolache 

Apostolache 

Băluţă 

Grigore 

Besu 

Botezatu 

Caian 

Dimcea 

Gherghe  

Popa 

Predoiu  

Ignat 

1 an 

37. Acord de parteneriat 

Concursul înterjudetean 

Magia Sărbătorilor de Iarnă 

9/1.01.2019 Şcoala Gimnazială 

Liteni- Iaşi 

Bujin Cornelia Nov2018-

mai 2019 

38. Acord de parteneriat 

,,Utilizarea mijloacelor 

moderne în procesul de 

predare învăţare”  

889/12.12.2018 Grup Editorial 

EDU 

Stavăr Vergea 

Izabela 

2018-2019 

39. Acord de parteneriat 

,,Magia sărbătorilor de iarnă” 

495/ 25.02.2019 Scoala Gimn. 

Liteni Iaşi 

Stroe Vasilica Nov 2018-

mai 2019 
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40. Protocol de colaborare 2766/14.12.2018 CŞE Incluzivă 

,,Maria Montessori 

Directori 1 an 

41 Protocol de colaborare 4119/14/11/2018 DGASPC 

Constanţa 

Directori 1 an 

42. Protocol de colaborare 

Împreună pentru educaţie 

130/23.01.2019 Editura DELFIN Directori 1 an 

43. Acord de parteneriat 

,,concurs Internaţional 

,,Primăvara- povestea unui 

nou început 20-31.03.2019 

587/04.03.2019 Asociaţia Cultural- 

Ştiinţifică Pleiadis 

Mihai Daniel 1 an 

44. Protocol de colaborare 

LANţUL MâNUţELOR 

FERICITE 

4356/ 26.11.2018 ASOCIAţIA 

Logopezilor 

România 

GPP 57 Cta 

Bujin Cornelia 1 an 

45. Acord de parteneriat 

,,Marea Neagră digitală” 

605/ 05.03.20-19 Liceul Teoretic 

,,Callatis” 

Mangalia 

Zărnescu 

Mădălina 

1 an 

46. Protocol de colaborare 

,,Imagine şi simbol în arta 

românească” 

753/ 14.03.2019 Liceul Teoretic 

,,Ovidius”  

Stavăr-Vergea 

Izabela 

1 an 

47. Acord de parteneriat 

,,Fii GalTehnist”  

751/14.03.2019 Liceul Tehnologic 

,,Radu Negru” 

Galaţi 

Burlacu 

Gabriela 

1 an 

48 Protocol de colaborare 

,,Importanţa studierii mediului 

construit în alegerea unei 

viitoare cariere în arhitectură” 

803/ 19.03.2019 Ordinul 

arhitecţilor din 

ROmânia- Filiala 

Constanţa 

Beşcucă Andrei 1 an 

49. Protocol de colaborare 

,,Confluenţe artistice şi 

istorice: România- Italia” 

 

804/ 19.03.2019 Asociaţia Casa 

Mării Negre 

Constanţa 

Directori 22.04.2019 

50. Protocol De colaborare 

, promovarea ofertei 

educaţionale UAUIM în 

licee”  

811/ 20.03.2019 Universitatea de 

Arhitectură ,,Ion 

Mincu” Bucureşti 

Directori 1 an 

51. Acord de parteneriat 885/25.03.2019 Liceul Tehnologic Directori 1 an 
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Proiect ,,Vultivă-Ti 

pasiunea!” 

,,Dimitrie 

Leonida” 

Constanţa 

52. Protocol de colaborare 

Concurs de reviste ,,Aproape 

de voi” 

943/28.03.2019 Liceul Teoretic 

Nicolae Balcescu 

Chilea Carmen 

Zarnescu 

Mădălina 

1 an 

53 Acord de colaborare 

,,Dependenţi de libertate!” 

2018-2019 

114/22.01.2019 Centrul Regional 

de Prevenire, 

ConsiliereAntidrog 

Constanţa 

Director, 

Prof. Chilea 

Carmen 

1 an 

54 Protocol de colaborare 

,,Festivalul de flaut  Marea 

Neagră” 

932/28.03.2019 Asociaţia Lion’s 

Club Cta 

Magda Ghilescu 3 luni 

15.03-

15.06 2019 

55. Protocol de colaborare 

Furnizor de formare 

887/25.03.2019 Asociaţia pentru 

dezvoltarea 

serviciilor sociale 

si educaţionale 

CATHARSIS 

Carmen Chilea 1 an 

56 Proiect – Creativitatea în 

imaginaţia copiilor de le 

CNARM 

4198/20.11.2018 Regia Autonomă 

de transport în 

comun Constanta 

Directori 

Catedra de Arte 

vizuale 

6 luni 

57. Acord de parteneriat- schimb 

cultural 

1166/15.04.2019 Centrul Cultural 

,,Palatele 

Brâncoveneşti de 

la Porţile 

Bucureştiului- 

Mogoşoaia” 

Radu Veronica 5 ani 

58. Acord de parteneriat ,,SĂ NU 

UITĂM TRECUTUL, SĂ NE 

ALEGEM VIITORUL!” 

994/02.04.2019 Liceul cu Program 

Sportiv ,,Nicolae 

Rotaru” Cta 

Matei Daniela 1 an 

59 Acord de colaborare – 

Proiectul NECENZURAT 

2018-2019 

3977/05.11.2018 Centrul de 

Prevenire , 

evaluare şi 

consiliere antidrog 

Constanţa 

Director. Chilea 

Carmen 

1 an 

60 Protocol de colaborare – 

cOPILăRIA- CUVâNT Şi 

culoare”  

1436/10.05.2019 Şcoala Gimn. 

Tudor Arghezi 

Năvodari 

STAVăR 

Vergea Izabele 

1 an 

61. Acord de parteneriat 

,,Prietenii sănătăţii”  

1438/10.05.2019 Grădiniţa cu 

Program 

Stroia Daniela 1 an 
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PrelungitNr. 10 

62 Protocol de colaborare,,Am 

Aflat---azi” 

433/08.05.2019 Asociaţia cultural 

,,Georgiana Rusu”   

Director 1 an 

63. Acord de parteneriat 

Primăvară dobrogeană, 

primăvară de folclor”  

1629/13.05.2019 Liceul Ioan 

Cotovu Hârşova 

Chilea Carmen 

Sorina Eftimi 

Zaharia 

Florentina 

Plătică Elena 

1 an 

64. Acord de parteneriat 

,,Program de educaţie şi 

asistenţă juridică pentru 

îmbunăţăţirea accesului 

cetăţenilor la justiţie- JUST 

ACCES”1824/17.05.2019 

1824/17.05.2019 Uniunea Naţională 

a Barourilor din 

România 

Chilea Carmen 

Eftimi Sorina 

Enescu Mihaela 

Crîngaşu 

Georgiana 

3 luni 

65 Acord De parteneriat Concurs 

Naţional ,,Matematica- limbă 

şi ştiinţă universală” 

1809/16.05.2019 Şc. Gimn ,,Rareş 

Vodă” Ploieşti 

Colegiul Spiru 

Haret Ploieşti 

Marcu Tamara 1 an 

66. Acord de parteneriat ,,Marea 

Neagră digitală” – ediţia a X-a 

605/ 05.-3.2019 Liceul Teoretic 

CALLATIS  

Zărnescu 

Mădălina  

a.ş. 2018-

2019 

67. Acord de parteneiat 

,,Festivalul de tteatru 

,,GONG” ediţia a III-a 

907/26.03.2019 Colegiul Naţional 

,,Roman –Vodă” 

Roman 

Chilea Carmen 2018-2019 
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b. Proiecte iniţiate / derulate în anul şcolar 2018-2019:  

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR  

Nr. 

crt 

Titlul proiectului Coordonator / 

Echipa de 

proiect 

Parteneri Nr. participanţi Perioada / 

locaţia 

Rezultate 

obţinute  

Evaluare 

Elevi  Cadre  

Didactice 

1.  Proiect Erasmus+ 

acţiunea KA 2 – 

parteneriate 

strategice, finanţat cu 

sprijinul Comisiei 

Europene, Animated 

Learning for 

Tranitions – Early 

Recognition (ALT-

ER) numărul  de  

referinţă  2016-1-

DKOl-KA201-022323 

Coordonator 1. VIA University College, Risskov, 

Danemarca – coordonator 

2. Stichting NHTV Internationale 

Hogeschool, Breda Olanda - partener 

3. Mittetulundushing Kinobuss, Tallinn, 

Estonia - partener 

4. Aalborg Universitet, Aalborg, 

Danemarca - partener 

5. Teachergaming LLC, Tampere, Finlanda - 

partener 

6. Camera-etc asbl, Liege, Belgium - 

partener 

- - 2016-2019 - - 

2.    Educație fără 

frontiere 

Prof. Enache 

Monica 

 Editura Esențial Media 

Grădinița de Naționalitate Română din 

Micherechi, Ungaria 

160 4 CNARM Jurnal de lectură 
Colaj 
Afiș  
Creații literare 

 

3.   Zâmbet de copil Prof. Enache 

Monica 

 Grădinița Toldi/Micul Prinț, Salonta, 

județul Bihor 

54 2 CNARM Colaj 
Afiș 
Desene  

 

4.  Elevii isteți  Prof. Enache Editura EDU şi ASOCIAŢIA 29 1 CNARM Diverse 

materiale 
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Monica EDUCRATESTg. Mureş didactice 

5.  50 de minute de 

magie literară- 

modelele noastre- 

ediția a VIII-a 

Stavăr-Vergea 

Izabela- 

secțiune înv. 

primar 

Școala Gimnazială Nr.11 „Dr. C-tin 

Angelescu”, Constanța 

- - Oct.2018- 

iunie 2019 

Proiect județean 

înscris CAEJ 

2018-2019 

Concursuri 

de 

literatură, 

concurs de 

afișe 

literare, 

portofolii 

6.  Școala cu zâmbet: 

Copacul înțelept 

Stavăr-Vergea 

Izabela- 

Editura D” Art, Pitești 24 1 5 oct. 2018 Activitate 

realizată în 

cadrul Zilei 

internaționale a 

educației 

Copacul 

înțelept, 

machetă 

3D 

7.  Mlădițe dobrogene 

Ediția a X-a 

Stavăr-Vergea 

Izabela 

Inspectoratul Școlar Județean 

Constanța 

- - Ianuarie –

iunie 2019 

Festival 

județean de 

folclor 

Diplome  

Mediatizare 

presa locală 

8.  Mica mea grădină/ 

Grădina din clasa 

mea 

Stavăr-Vergea 

Izabela 

Centrul pentru educație și dezvolatre 

profesionala Step by Step și LIDL, 

România 

70 3 Dec.2018-

iunie 2019 

Plantarea și 

îngrijirea 

ghivecelor cu 

plante 

aromatice, 

fructe și legume 

Broșura 

Grădina din 

clasa mea 

9.  Știu să-mi aleg Stavăr-Vergea CJRAE 5 3 14-15 mai Târg de meserii Diplome 
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meseria! Izabela IȘJ C-ța 2019 Mediatizare  

10.  Școala de vară-

Armonie prin culoare 

și mișcare 

Matei Daniela Cadre didactice din invatamantul 

preuniversitar 

CO-liceu  01.09.2018

-

31.08.2019 

  

11.  De-a arhitectura în 

orașul meu 

Prof. Codreanu 

Claudia 

Asociatia De-a arhitectura Bucuresti 30 2 CNARM Expozitie 
machete, Ghidul 
pentru zona 
veche a orasului 
Constanta 

 

 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

Nr. 

crt 

Titlul proiectului Coordonator / 

Echipa de 

proiect 

Parteneri Nr. participanţi Perioada / 

locaţia 

Rezultate obţinute  Evaluare 

Elevi  Cadre  

Didactice 

1 

2. 

3. 

4. 

5.  

 

”Fantezie, joc și creație” 

”Emoțiile-prieten sau dușman” 

”Necenzurat” 

”Învăț să decid” 

”Lecții de viață” 

Psiholog 

Daniela Stroia 

 

 

 

 

CJRAE 

CJAP 

 

Elevi  Profesori 

CNARM 

 referate,concursur

i, 

spectacole,expoziț

ii etc. 

Activități, 

concursuri, vizite 

la penitenciar etc. 
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LIMBI MODERNE 

Nr 

crt 

Titlul proiectului Coordonator 

proiect 

Echipa de 

proiect  

Parteneri  Nr. elevi implicati Nr. cadre didactice 

implicate 

Perioada Locatie Rezultate 

1 Prevenire consum 

droguri 

Psih. Stroia 

Daniela 

Scupi Luminita  29 1  Sala 12 Constientizare a adicției 

2 Cuvinte magice: „Vă 

rog!”, „Poftim!”, 

„Mulțumesc!” 

Prof. Bujin 

Cronelia 

Scupi Luminita Asoc. 

„Impreună 

pentru Viitor!” 

29 1  Sala 12 Conştientizare a conceptului de 

politețe, ca manifestare de 

respect, prin educație non-

formală 

3 Sărbătorile românilor 

– prilej de bucurie 

Bola Carmen Scupi Luminita CŞEI Delfinul 

Constanta 

29 1  CŞEI 

Delfinul 

Constant

a 

Conştientizare a conceptului de 

diferențe şi similitudini umane. 

4 Strategia Nationala de 

Actiune Comunitara 

Coordonator 

SNAC 

judetean 

Scupi Luminita IsjCta 29 5  CŞEI 

Delfinul 

Constant

a 

Conştientizare a conceptului de 

volutariat 

5 Saptamana fructelor si 

legumelor donate 

Daniela Stroia Leonte Alina 

Barbu Simona 

Popescu 

Alexandra 

Vilau Elena 

Centrele Scolare 

de Educatie 

Incluziva 

Delfinul si Maria 

Montessori 

100 11 16 noi. 

2018 

Centrele 

Scolare de 

Educatie 

Incluziva 

Delfinul si 

Maria 

Montessori 

activitati cu elevii cu dizabilitati 

6 Daruieste de Craciun Daniela Stroia Leonte Alina 

Barbu Simona 

Popescu 

Alexandra 

Centrele Scolare 

de Educatie 

Incluziva 

Delfinul si Maria 

20 11 20 dec. 

2018 

Centrele 

Scolare de 

Educatie 

Incluziva 

Program de colinde de craciun 

oferit de elevii CNA, oferirea de 

cadouri beneficiarilor 
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Vilau Elena Montessori Delfinul si 

Maria 

Montessori 

7 Campania „Ziua 

nationala a alimentatiei 

si combaterii risipei” 

Dorobantiu 

Victoria 

Georgescu 

Felicia  

 

Alti profesori 

diriginti 

Directia 

judeteana de 

sanatate publica 

si ISJ Constanta 

150 5 16 

octombrie 

2018 

 Fotografii si filmari de la 

derularea activitatii 

 

Postari pe site-ul scolii si pe 

retelele de socializare Facebook si 

Instagram 

 

Chestionare feedback 

 

9 100 de artisti pentru 

100 de ani-Vernisaj si 

Spectacol artistic 

ocazionat de Zilele 

Colegiului si implinirea 

a 100 de ani de la 

infiintarea statului 

roman independent la 1 

dec 1918 

Prof. diriginte 

Georgescu 

Felicia 

 Directiunea 

CNARM,ISJ Cta 

si Primaria Cta 

20 5 27.11.2018  Fotografii si filmari de la 

eveniment,postari pe site-ul scolii 

si pe retelele de socializare 

Facebook si Instagram 
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MATEMATICĂ – INFORMATICĂ 

Nr. 

crt 

Titlul 

proiectului 

Coordonat

or / Echipa 

de proiect 

Parteneri Nr. participanţi Perioada / 

locaţia 

Rezultate 

obţinute 

Evaluare 

Elevi  Cadre  

Didacti

ce 

 

 

1. 

“Lecții de 

viață” 

Prof. 

Stroia 

Daniela 

Penitenciarul 

Poarta Albă, 

CJRAE 

105 6 

8.12. 

2018/ 

Penitencia

r 

O mai 

bună 

comunicar

e 

chestionar

e 

 

 

 

 

2. 

”Săptămâna 

fructelor și 

legumelor 

donate” 

Prof. 

Stroia 

Daniela 

Centrul 

Școlar de 

Educație 

Incluzivă 

”Delfinul”, 

Centrul 

Școlar de 

Educație 

Incluzivă 

”Maria 

Montessori” 

și Centrul de 

plasament 

”Antonio” 

Elevii 

școlii 

Prof. 

diriginți 

22.11. 

2018 

CNA 

Regina 

Maria 

  

 

3. Necenzurat 

Prof. 

Stroia 

Daniela 

CJRAE SI 

CPECA 

Clasa 

a VII-

a A 

Prof. 

Marcu 

Tamara 

CNA 

Regina 

Maria 

  

 Revista 

școlară de 

specialitate 

CArte 

Prof . 

Zărnescu 

Mădălina 

Prof. 

Georgescu 

Felicia 

 10 2 Februarie, 

martie 

Premiul II 

 

 
Lectii de 

viata 

Prof. 

Stroia 

Daniela 

CJRAE si 

CPECA 

Clasa 

a IX-a 

B 

Prof. 

Irimia 

Diana 

CNA 

Regina 

Maria 

  

ȘTIINȚE 

Nr. 

crt 

Titlul 

proiectului 

Coordonator 

/ Echipa de 

proiect 

Parteneri Nr. participanţi Perioada 

/ locaţia 

Rezultate 

obţinute  

Evaluare Obs. 

Elevi  Cadre  

Didactice 

1 Educatie 

pentru 

sanatate 

Dorobantiu 

Victoria 

DSPJ  

C-ta 

cl. 

V-X 

din jud. C-

ta si din 

tara 

iunie 

2018 

premii  expoziti

e 

diplome 

 

2 Salvati 

delfinii 

Dorobantiu 

Victoria 

ONG 

Mare 

Nostrum 

cl a 

VI-a, 

a XII 

a 

Bunea 

Grety 

Motocu 

Rodica 

An 

scolar 

   

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
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Nr. 

crt 

Titlul 

proiectului 

Coordonat

or / Echipa 

de proiect 

Parteneri Nr. participanţi Perioada / 

locaţia 

Rezultate 

obţinute  

Evaluare 

Elevi  Cadr

e  

Dida

ctice 

1 Proiect 

Cuvinte 

magice –va 

rog ,poftim 

,multunesc 

Bujin C 

,Georgesc

u F, Boeru 

D. 

As.Impreuna 

pentru viitor 

si AS. 

Adapto 

Elevi 

CNA  

3 Oct-mai 

2018-2019 

Intalniri 

,interviuri 

mese 

rotunde 

fotografii 

2 “FII 

SANATOS

”-program 

de gim 

aerobica cu 

elevii 

cls.7D,2A,2

B,0B 

 

Bujin C - 70 3 oct program 

de gim 

aerobica 

foto 

3 Proiect 

ARTA NE 

UNESTE  

cu C.S.E.I. 

Delfinul 

Bujin C CSEI 

DELFINUL 

Cl 8 D 

si elevii 

lor 

2 2018-2019 Acticitati 

culturale 

foto 

6 Lanţul 

mânuţelor 

fericite 

Bujin 

Cornelia 

As.Logopezil

or din 

România ,IŞJ 

Cţa 

60 3 2018 Informare.

demonstra

ţie 

Desee si 

dans 

tematic 

MUZICĂ – PIAN 

Nr. 

crt 

Titlul 

proiectului 

Coordonator 

/ Echipa de 

proiect 

Parteneri Nr. participanţi Perioada 

/ locaţia 

Rezultate 

obţinute  

Evaluare Obs. 

Elevi  Cadre  

Didactice 

1 Donezi o 

jucărie, 

creezi o 

bucurie 

Parnica 

Mariana 

Asociaţia 

Nihil Sine 

Arte 

LTV  

Radio 

CFMC 

50  7decem

brie 

2018  

Muzeul 

de Artă 

Cultivarea 

empatiei 

faţă de 

persoanele 

nevoiase 

Scop  

atins 

 

2 Concertul 

caritabil 

de 

Crăciun 

pentru  

Centrul de 

zi ARCA 

Parnica 

Mariana 

Centrul 

ARCA 

ATP 

LTV  

Radio 

Romania 

Constan 

ţa 

50  14 

decembr

ie 2018 

Muzeul 

de Artă 

Cultivarea 

empatiei 

faţă de 

persoanele 

cu 

dizabilităţi 

Scop  

atins 
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MUZICĂ – SUFLĂTORI – PERCUȚIE 

Nr. 

crt 

Titlul proiectului Coordonat

or / Echipa 

de proiect 

Parteneri Nr. 

participanţi 

Perioada / 

locaţia 

Evaluare O

b

s. Elevi  Cadre 

Didact

ice 

1 Artiști pe scena 

educației 

Ghilescu M. Profesori    Oct 2018 

C.N.A.R.M. 

  

2 100 de artiști pentru 

100 de ani 

Ghilescu M. Profesori / 

Direcțiunea 

120 40 Nov 2018   

3 Acasă de Craciun Ghilescu M. Univ. 

Ovidius 

21 6 Dec 2018   

4 Cântec de Craciun Ghilescu M.  9 3 Dec 2018   

5 Craciunul inimilor 

noastre 

Stroia D. Penitenciaru

l Poarta 

Albă 

10 10 Dec 2018 Ghilescu 

Nacă 

 

6 Valsul zăpezii Nacă M.    Dec 2018   

7 Ziua Dobrogei Nacă M.    Nov 2018   

8 1 Decembrie Nacă M.    Nov 2018   

9 Spectacol Muzical Nacă M.    Nov 2018   

10         

11 PLAY ENERGY Doicescu 

Angela 

   MARTIE 

2019 

  

12 BALUL 

PRIMAVERII 

 

C.N.A    APRILIE 

2019 

  

13 FESTIVALUL 

PRIMĂVERII 

 Primăria 

Năvodari 

  MARTIE 

2019 

  

14 Ziua europei Ghilescu M. DOECSS 

Primaria 

  Mai 2019   

15 Ziua Constanței Ghilescu M. DOECSS 

Primaria 

  Mai 2019   

 

STUDII TEORETICE-ANSAMBLU CORAL - CANTO 

Corul de gimnaziu a participat la spectacolele Teatrului National de Opera si Balet 
 

Nr. 

crt 

Titlul 

proiectului 

Coordonator / Echipa de 

proiect 

Parteneri Nr. participanţi Perioada / 

locaţia 
Elevi  Cadre  

Didactice 

1 Opera 

”Turandot

” 

Prof. Soimu Mariana 

Prof.Radu Veronica 

TNOB “O. 

Danovski” 

10 2 8 oct 2018/ 

TNOB “O. 

Danovski” 

2 Opera ” 

Carmen” 

Prof. Soimu Mariana 

Prof.Radu Veronica 

TNOB “O. 

Danovski” 

12 2 10 febr 2019/ 

TNOB “O. 

Danovski” 

3 Opera Prof. Soimu Mariana TNOB “O. 10 2 9 iun 2019/ 
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”Turandot

” 

Prof.Radu Veronica Danovski” TNOB “O. 

Danovski” 

4 Opera ” 

Carmen” 

Prof. Soimu Mariana 

Prof.Radu Veronica 

TNOB “O. 

Danovski” 

12 2 23 mai 2019/ 

TNOB “O. 

Danovski” 

COREGRAFIE – ARTA ACTORULUI 

Nr. 
crt 

Titlul proiectului Coordon

ator / 

Echipa 

de 

proiect 

Parteneri Nr. participanţi Perioa

da / 

locaţia 

Rezultat

e 

obţinute 

Evaluare 

Ele

vi 
Cadre 

Didactice 

1. Concurs de balet 
„Arabesque” 

 

Director,  
Prof. 

Chilea 

Carmen 

Școli particulare 

de dans, 

Cluburi, 

Asociaţii 

culturale. 

55 Prof. Boeru 

Delia, 

prof.Xenis-

Oprea Roxana, 

prof. Spirescu 

Eva, 

prof.Tarcea 

Aliss, prof. 

Manta Bianca, 

prof. Mihale 

Angelica, 

prof. Mitroi 

Silvia, prof. 

Baran 

Mariana, prof. 

Cornel 

Valentina 

 

 

 

 

 

 

9 iunie 
2019 

 

 

 

 

 

 

 

Premii I-

II-III 
Mențiuni 

Scopul  concursului 

este de a aduce în 

atenția comunității  

frumusețea  dansului 

și rolul său în 

educația artistică a 

tinerilor, o direcție de 

exprimare în care arta 

și dezvoltarea 

culturală a tinerilor 

din România devine 

axa principală de 

integrare a acestora în 

societate.  

 

2. Concurs  Național 

de poezie  
„Harababuriada” 

Prof. 

Enache 

Dana 

Centrul 

Multifuncțional 
pentru tineret 

”Jean 
Constantin„ 

 

Centrul  
Cultural 

„Teodor 
Burada” 

 

50 5 cadre 

didactice 
 

 

18-

20.10.2

018 

 

 

Premii I-

II-III 
Mențiuni 

 

Harababuriada  in 
memoriam 
Vasile 
Cojocaru 
Concurs Național de 

poezie pentru elevi 

ARTE VIZUALE 

Nr. 

crt 

Titlul proiectului Coordonat

or / Echipa 

de proiect 

Parteneri Nr. participanţi Perioad

a / 

locaţia 

Rezultate obţinute  

Elevi  Cadre  

Didactice 

1 Aparitii in presa 

Expozitie la 

galeria de arta 

Virgil Coman 

Profesori 

catedra 

arte 

vizuale 

Asociatia 

culturala 

Wild Art 

 Profesori 

catedra 

arte 

vizuale 

Dec-feb Aparitii in presa 

Expozitie la galeria 

de arta Virgil 

Coman 

2 

 

 

„Interventie 

murala in spatiul 

interior” 

 

 

 

Apostolac

he Anca, 

Angela 

Doicescu, 

Apostolac

he 

 

CNARM 

 

 

 

 

Elevii gr. 

Murala 

XI A 

 

 

 

 Dec 
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„Interventie 

murala in spatiul 

interior” 

Georgian 

 

 

Apostolac

he Anca, 

prof lect 

Lisandru 

Neamtu 

 

 

UNARTE 

Gr. 

Murala 

XI B, 

IXB,IXA 

 

 

Dec-feb 

3 Proiect cu 

finantare din 

surse 

extrabugetare 

Apostolac

he Anca/ 

Apostolac

he 

Georgian 

   Ian/feb Dotarea atelierelor 

et1 si et 3 cu 

draperii speciale 

specifice unui 

atelier 

 

Nr. 

crt 

Titlul 

proiectului 

Coordonator / 

Echipa de 

proiect 

Parteneri Nr. participanţi Perioada / 

locaţia 

Rezultate 

obţinute  
Elevi  Cadre  

Didactice 

4 Proiectul 

„BALUL 

PRIMĂVERII” 

–expoziţia cu 

tema 

„TEMPLU”  cu 

Fundaţia 

ROTARY 

Catedra  

Arte Vizuale 

CNA  „Regina 

Maria” 

Constanța 

 

Fundaţia 

ROTARY/ 

CNA  „Regina 

Maria” 

Constanța 

 

IX-XII  Aprilie 2018, 

Club Melody 

Mamaia 

s-au obţinut 

fonduri pentru 

Catedra de Arte 

Vizuale 

5 Expoziţia de Artă 

la Galeriile de 

Artă „Ovidius”, 

în cadrul 

Simpozionului 

internaţional 

„ÎNVĂŢĂMÂNT

, CERCETARE, 

CREAŢIE”, 

ediţia a X-a 

 Universitatea 

„Ovidius” 

Constanţa, 

Facultatea de 

Arte 

IX-XII  30-31 mai 

2019, 

Constanţa 

 

6 Proiectul 

„Artă împotriva 

urii sociale, 

discriminării, 

antisemitismului 

și xenofobiei. 

Pictură, nu ură!” 

Fundația 

Filderman, 

Guvernul 

României 

CNA  „Regina 

Maria” 

Constanța 

8 elevi de 

la 

CNA  

„Regina 

Maria” 

Constanț

a 

Prof. Dimcea 

Mirela, 

Prof. Besu 

Marieta 

26-31 august 

2019, 

Constanţa 
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3. Managementul clasei / grupei  

a. Relaţia cu elevii:  

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR  

Obiectivele stabilite în documentele de 

proiectare a activităţii educative / planificare (2 

– 3 obiective) 

 

Instrumente şi acţiuni / 

activităţi pentru 

implementare (ex. 

chestionar, caietul 

dirigintelui) 

Rezultate obţinute 

 Explicarea apariţiei şi menţinerii 

comportamentelor dezirabile sau cele 

problematice ale elevilor; 

 Dezvoltarea unei atitudini profesională 

asupra problemelor de  disciplină care susţin 

aplicarea metodelor şi a principiilor gestionării 

clasei de elevi; 

 Identificarea soluţiilor de   rezolvare a  unor 

probleme disciplinare. 

 Gestionarea situaţiilor conflictuale dintre elevi; 

 Fise de monitorizare şi 

caracterizare psiho-

pedagogică 

 Reducerea 

comportamentelor 

dezirabile sau cele 

problematice ale 

elevilor 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA  

Relaționarea școală-familie 

 

 

Implicarea elevilor în activități 

de voluntariat și comunitare 

 

 

 

Orientarea carierei 

 

Participarea la ședințele cu părinții, în special la clasele terminale, 

pentru a explica metodologia examenelor, structura subiectelor, 

programa etc. S-a ținut mereu legătura cu profesorul diriginte, 

comunicându-se familiei toate aspectele necesare. 

Implicarea elevilor în activități de voluntariat: strângerea de legume, 

fructe, haine, cărți pentru copiii nevoiași.  

Activități derulate de către elevi la firma Graphtec Design. 

Invitarea la orele de dirigenție a psihologului școlar. 

Organizarea ședințelor cu părinții și aplicarea de chestionare 

elevilor și părinților. 

LIMBI MODERNE 

- Exersarea unor comportamente 

de cooperare în grup 
- Aplicarea unor tehnici de 

autocontrol 
- Identificarea unei alternativa 

optime de soluţionare a unei 

probleme personale, pornind de la 

resursele şi interesele proprii 

       Evaluează-te! 

      -Completarea formularelor de     

evaluare. 

 

      Dezvoltă-ţi abilităţile! 

     - Evaluarea eficienţei abilităţilor 

interpersonale. 

    - Identificarea modalităţilor de 

îmbunătăţire a abilităţilor 

-Prezentarea regulamentului de ordine 

interioară; 

-Alegerea /Realegerea comitetului de 

elevi ai clasei si a comitetului de  părinţi 

-Exerciţii de identificare a situaţiilor în 

care este necesară asumarea 

responsabilităţii sociale; 

-Practicarea exprimării opiniilor 

pro/contra. 

-Discuții de grup; 

Proiect şi joc de rol pe tema 

“Managementul stresului”; Completarea 

unor fişe de lucru cu atitudini faţă de 

stilul de viaţă. 

 

-Evaluarea succesului profesional: 

premisele evaluării; fişa de acordare a 

O mai buna 

cooperare intre elevi. 

 

Stima de sine si 

atitudine pozitiva 

fata de sine si fata de 

ceilalti. 

 

 

O mai buna 

cooperare cu parintii 

elevilor in scoala si 

inafara acesteia 

 

Receptivitatea la 

emoţiile celorlaţi 
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interpersonale. 

    -Alcătuirea profilului abilităţilor 

Interpersonale 

 

    -Aplicarea principiilor unei 

comunicări interpersonale pozitive 

    -Analizarea situatiilor aparute in 

clasa si stoparea lor  

   -Analizarea relaţiei dintre 

performanţele şcolare şi reuşita în 

viaţa personală şi profesională 

   -Exersarea unor abilităţi de 

promovare a voluntariatului 

 
- Stabilirea unui cadru adecvat 

(reguli de conduită, atitudini, 

ambient) pentru desfăşurarea 

activităţilor în conformitate cu 

particularităţile clasei de elevi. 
- Cunoaşterea şi aplicarea 

regulamentului intern al şcolii şi a 

procedurilor existente la nivel de 

şcoală, prezentarea normelor care 

trebuie respectate în timpul orelor de 

curs şi întocmirea documentelor 

care justifică prezentarea normelor 
- Elaborarea de norme şi 

documente specifice clasei  

 

 

punctajului; acordarea punctajului. 

-Exerciţiu de dezvoltare a aptitudinilor 

interpersonale:  stabilirea relaţiilor 

interpersonale; influenţarea celor din jur; 

lucrul în echipă; alte abilităţi. 

 

- Jocuri de rol privind înţelegerea , 

toleranţa şi respectul pentru diferite 

puncte de vedere. 

- Simularea unor situaţii de comunicare 

interpersonală pozitivă 

-Vizionarea unui film de informare si 

prevenire a consumului de droguri 

- Dezbateri elevi – profesori – consilieri 

cu privire la rolul învăţării în obţinerea 

succesului personal şi profesional. 

-Teste dautocunoaştere 

-Chestionare 

-Discuţii de grup pe tema implicării în 

acţiuni comunitare şi în acţiuni de 

voluntariat. 

-Intalniri la clasa cu psihologul scolii in 

cadrul orelor de dirigentie 

 

-Activitati extrascolare antrenante, 

printre care excursii si tabere scolare cu 

numeroase obiective turistice/ istorice de 

vizitat 

 

Valorizarea relaţiilor 

interpersonale 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii voluntari 

implicati in cadrul 

Strategiei Nationale 

Pentru Actiune 

Comunitara 

(SNAC)au prezentat 

in cadrul orelor de 

dirigentie activitatile 

pe care ei le-au 

realizat 

MATEMATICĂ – INFORMATICĂ  

Analiza caracteristicilor 

personale 

Folosirea unor tehnici de 

comunicare 

Chestionare online 

 

Grile 

Autocunoaştere 

 

Descoperirea 

tehnicilor  de comunicare 

Importanta contributiei 

fiecaruimembru al unui grup la 

activitatea grupului 

 

Importanta auto-controlului , 

responsabilitatea pentru 

consecintele propriilor actiuni 

Exercitii de idetificare a 

situatiilor in care este necesara 

asumarea responsabilitatii 

sociale. 

Practicarea exprimarii 

opiniilor pro/contra 

 

 

Sudarea colectivului de elevi 

 

 

 

Autocunoasterea 

ȘTIINȚE 

1.Identificarea dezavantajelor 

manifestării comportamentului 

agresiv-neagresiv. 

 

2.Identificarea rolului normelor 

1. Chestionar, discutii în grup. 

 

 

 

2.Joc de rol, discuţii în grup. 

1. Schimbarea atitudinii 

grupului în raport cu 

comportamentul agresiv a unor 

membri ai grupului. 

2.Rezolvarea unor probleme cu 
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în viaţa grupurilor de 

apartenenţă. 

potenţial de risc( relaţii abuzive) 

şi de criză ( accicente, 

catastrofe). 

1.Exersarea comunicarii 

eficiente si aplicarea tehnicilor 

de control emotional 

2.Exersarea abilitatilor de 

utilizare a unor resurse de 

informare variate, referitoare la 

propria activitate. 

3.Analiza corespondentelor 

dintre resursele personale de 

invatare si cerintele scolare, in 

context liceal 

 

1.Autocunoastere si dezvoltare  

personala  

 

2.Comunicare si abilitati sociale 

 

 

 

 

 

3.Managementul informatiilor si 

al invatarii 

 

Realizarea de relatii de prietenie 

si de lucru intre colegi 

 

Excursii tematice 

 

 

Realizarea de proiecte  

Rezultate deosebite la invatatura 

 

Realizarea hartii succesului 

personal 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

1. Dezvoltarea capacităţii de 

valorizare maximă a 

potenţialului elevilor 

2. Cunoaşterea şi respectarea 

regulilor dif discipline sportive 

3. Cunoaşterea şi respectarea 

regulilor 

-  Pornind de la specificul şi potenţialul 

fiecărui colectiv/ elev, activităţile se vor 

realiza în forme şi cu strategii diferite, 

menite să individualizeze şi să faciliteze,  

dezvoltarea fizica si armonioasa corecta 

Instrumente și acțiuni 

-intreceri si concursuri sportive cu diferite 

teme  si cu participarea a diferitelor 

asociatii si ONG 

 

-participarea la ONSS 

si dif. concursuri 

-angajarea in activitatii 

cooperante;  si de a 

aplica strategii si 

cunostinte dobandite  

2-Să identifice dezavantaje ale 

manifestărilor 

comportamentale agresive 

-joc de rol, lucru pe grupe,ex de 

identificare a avantajelor şi dezavantajelor  

-realizrea unui cod de 

bune maniere al clasei , 

MUZICĂ – PIAN 

- cunoașterea și utilizarea 

elementelor de limbaj muzical 

- cultivarea sensibilităţii, a 

imaginaţiei și a creativităţii 

muzicale 

- dezvoltarea memoriei muzicale 

 

-exercitii de citire la prima 

vedere 

-exercitii de cantat la patru 

mâini 

- comentarea audiţiilor pe CD și 

a vizionărilor pe you tube a 

pieselor studiate in interpretări 

de referinţă 

-participarea elevilor ca 

interpreţi la activitătile artistice 

desfășurate in școală:audiţii, 

recitaluri,serbări și concursurl de 

interpretare instrumentală 

MUZICĂ – SUFLĂTORI – PERCUȚIE 

-Cultivarea creativitatii, 

formarea spiritului de competiție 

-conștientizarea studiului 

individual 

-dezvoltarea dorinței de 

perfecționare 

-Fișa clasei, fișa elevului, mijloace 

audio-video pt exemple 

-Activități specifice 

-Promovabilitate 100% 

-Participarea la spectacole, 

audiții, concerte. 

STUDII TEORETICE-ANSAMBLU CORAL - CANTO 
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Identificarea, intonarea, 

reprezentarea grafica, 

construirea elementelor de 

limbaj muzical specifice; 

Aplicarea unor teste periodice 

de evaluare a cunostintelor; 

 

In funcție de nivelul de pregătire 

și de anul de studiu nivelul 

evoluției rezultatelor obținute 

este bun. 

COREGRAFIE – ARTA ACTORULUI 

Formarea depriderilor de studiu individual / 

echipă la elevi; 
Motivarea și stimularea elevilor apți pentru 

performanță specialitatea coregrafie/arta 

actorului; 
Capacitatea de autoevaluare a elevilor. 
În calitate de diriginte a claselor a VIII C, a IX 

C și aX-aC  s-au desfășurat activități cu suport 

educațional, consiliere și orientare profesională 

pentru elevii clasei pe care o coordonez. 

Activitățile au cuprins teme stabilite de către 

diriginte, pe baza programei școlare din aria 

curriculară ,,Consiliere și orientareˮ acestea 

cuprind teme din educația pentru sănătate, 

educația și pregătirea antiinfracțională, 

campanie de informare pentru prevenirea 

sarcinilor nedorite și a consecințelor acestora 

împotriva traficului de persoane, promovarea 

formelor alternative de transport ecologic, 

identificarea propriilor surse de stres cu care se 

confruntă. 

Strategii didactice 

specifice disciplinei din 

aria curriculară arte; 
Aprecierea pozitivă, 

participarea la spectacole, 

apariții în mass media 

locală / națională; 
Prezentarea 

regulamentului de ordine 

interioară; 
Alegerea comitetului de 

părinți; 
Prezentarea datelor tezelor, 

discutarea rezultatelor 

obținute la nivelul clasei; 

Elevii ambelor 

specializări au obținut 

numeroase premii 

naționale internaționale 

și burse de studiu la școli 

prestigioase din Europa. 
O foarte bună colaborare 

cu întregul colectiv de 

părinți, care s-au implicat 

în mod constant la toate 

solicitările venite din 

partea comitetului 

profesoral, rezultate bune 

și foarte bune la finele 

anului școlar 2018-2019. 

 

b.Consiliere / întâlniri / lectorate cu părinţii organizate – analiză SWOT 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

PUNCTE  TARI 

 S-a      menţinut o     relaţie permanentă cu 

părinţii; 

 Comunicare eficientă realizată pe mai multe 

căi: ședințe cu părinții, ora de consultații cu 

părinții; grup de Facebook  

 Implicarea părinților în igienizarea și 

amenajarea sălii de clasă- schimbarea 

parchetului , achiziționarea de echipamente 

media: videoproiector. 

 Participarea la activitățile extrașcolare și de 

voluntariat 

 Participarea la audiții și serbări școlare 
 

PUNCTE SLABE 

- Activitatea profesională a împiedicat prezenta 

activă a unor părinţi la întâlnirile organizate la nivel 

de clasă 

- Rigiditatea părinților pentru adaptarea la 

programul școlar: repartizarea sălilor, orarul etc. 

- Asimilarea unor informații despre parcursul 

didactic din surse media: TV, internet, Facebook 

care nu reprezintă surse științifice ceea ce îi 

induce în eroare și le creează atitudini grșite față 

de școală, față de educație, în general 

- Lipsa unor părinți-în mod repetat de la 

ședințele cu părinții 

OPORTUNITĂŢI 

- Existenţa unor mecanisme recompensatorii 

pentru părinţii care îşi manifestă disponibilitatea 

susţinerii demersurilor permanente ale şcolii şi clasei. 

- Părinți tineri ce manifestă interes pentru 

școală și educarea copiilor 

AMENINŢĂRI 

- Scăderea motivaţiei părinţilor în participarea la 

activităţile clasei/şcolii. 

- Context social negativ ce creează percepții 

greșite față de sistemul de învățământ 

- Lipsa unei comunicări directe cu cadrul 
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- Parteneriat Școală-Familie în derulare didactic poate duce la crearea unor probleme în 

activitatea instructiv-educativă la clasă 

 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA  

PUNCTE  TARI 

-Implicarea şi atragerea părinţilor în 

rezolvarea problemelor şcolii. 

-Fondul clasei pt intretinere si 

bodyguards 

- Imbunatatirea clasei prin reabilitarea 

mobilierului scolar : banci, catedra, 

dulap... 

PUNCTE SLABE 

-Existenţa unor familii care nu se interesează de situaţia 

elevilor, nu răspund la chemările şcolii; 

-Familiile nu cunosc toate problemele care-i preocupă pe 

copii; 

-Tendinţa părinţilor de a învinovăţi şcoala pentru 

insuccesele copiilor 

-Lipsa de motivatie a unor elevi pentru pregatire 

-Neintelegere intre copii, parinti si profesorii de 

specialitate                   

OPORTUNITÃŢI 

-Consilierea parintilor si elevilor de 

catre prof. diriginte si psihologul scolii, 

pentru cunoasterea si rezolvarea 

problemelor dintre parinti si copii. 

 

AMENINŢÃRI 

-Criza de timp a parintilor datorata situatiei economice, 

conduce la o slaba supraveghere a elevilor si la cresterea 

absenteismului in randul elevilor . 

- Proasta relatie dintre elevi si profesorii de specialitate 

duce la lipsa implicarii voluntare a acestora in activitati si 

chiar la solicitarea transferului de la liceu 

LIMBI MODERNE 

PUNCTE  TARI 

- Relaţiile interpersonale (diriginte-elevi, 

profesori-elevi, diriginte-profesorii de la clasă) 

favorizează un climat deschis şi stimulativ 

- Prin discuții, s-au soluționat diverse probleme legate 

de managementul clasei, din punctul de vedere al 

factorului uman și cât și al cadrului de desfășurare a 

activității instructiv-educative. 

- Disponibilitatea, implicarea şi atragerea părinţilor în 

rezolvarea problemelor elevilor, de orice natură, 

școlară/personală/materială. 

- Prezența profesorilor de specialitate care le-au vorbit 

părinților despre importanța susținerii familiale în 

performanțele elevilor. 

PUNCTE SLABE 

-Conservatorismul şi rezistenţa la 

schimbare a unor părinţi 

-Familia nu este implicată suficient în 

activitatea de educare a copiilor 

- Familii care nu cunosc și nu sunt 

interesate de cunoașterea problemelor 

care-i preocupă pe proprii copii 

OPORTUNITÃŢI 

-Implicarea părinţilor în proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea unor activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare 

-Consilierea părinților și a elevilor de către prof. 

diriginte și de către psihologul școlar, pentru 

cunoașterea și rezolvarea problemelor dintre părinți / 

copii / profesori. 

AMENINŢÃRI 

-Lipsa ofertei de perfecţionare pentru 

profesorii-diriginţi, pe plan local 

-Criza de timp a părinților, cauzată de 

situația economică, implică o slabă 

supraveghere a elevilor și o creștere a 

absenteismului în rândul elevilor . 
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MATEMATICĂ – INFORMATICĂ  

PUNCTE  TARI 

- Asigurarea unui climat deschis inovatiei 

si creativitatii 

PUNCTE SLABE 

- Lipsa de interes a unor  părinți si 

neimplicarea acestora în viaţa şcolii  
OPORTUNITÃŢI 

- Relatii bune de colaborare cu parintii si 

comunitatea locala 

AMENINŢÃRI 

- Scaderea populatiei scolare 

ȘTIINȚE 

PUNCTE  TARI 

- Deschiderea oferită de conţinutul orelor de 

consiliere în conformitate cu interesele 

elevilor şi perspectivele de dezvoltare ale 

societăţii ; 

- Existenţa parteneriatului educaţional cu 

familia , comunitatea, organizaţii non-

guvernamentale în vederea responsabilizării 

acestora în susţinerea si îmbunătăţirea actului 

educaţional ; 

- Diversitatea programului de activităţi 

educative ; 

- Colaborarea cu instituţii specializate în 

activităţi extraşcolare; 

- Existenta uniu grup de “parinti fideli” care 

sunt aproape de problemele clasei; 

- Coeziunea grupului de elevi ai clasei. 

PUNCTE SLABE 

- Fonduri inexistente pentru 

desfăşurarea activităţilor educative 

şcolare şi extraşcolare ; 

- Minimalizarea rolului activităţii 

şcolare şi extraşcolare în dezvoltarea 

copilului de către părinţi ; 

- Activitatea supraîncărcată a 

profesorilor diriginţi de probleme 

administrative, documente care 

trebuie întocmite legate de activitatea 

elevilor; 

- Existenta unui numar de 4-5 parinti 

care nu au luat parte la sedintele 

periodice. 

OPORTUNITÃŢI 

- Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea 

conştiinţei utilităţii sociale a copiilor ; 

- Interesul elevilor de a participa la procesul de 

luare a deciziilor în şcoală ; 

- Valorificarea potenţíalului creativ al elevilor 

prin iniţerea de noi proiecte educative şi 

asumarea de roluri ; 

- Promovarea dialogului intercultural în 

vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii; 

- Cei mai multi dintre parinti ii sustin pe elevi 

in activitatea scolara si extrascolara ( 

expozitii, deplasari ). 

 

AMENINŢÃRI 

- Programe şcolare încărcate care nu 

permit dezvoltarea componentei 

educative ; 

- Lipsa promovarii in mass-media a 

unor modele pozitive, motivationale 

- Tendinta de electronizare a relatiilor 

interumane. 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

PUNCTE  TARI 

 

- Dezvoltam elevilor abilitatea de a rationa; 

abilitatea de a lucra in echipa; abilitatea de a 

valorifica spiritul practic; in diferite situatii 

scolare si extrascolare 

PUNCTE SLABE 

 

- Coeziunea Comitetului de părinți 

- Implicarea factorilor locali în viața școlii 

- Resurse financiare limitate 

OPORTUNITÃŢI 

 

Activitati extrașcolare variate 

Afirmarea in spectacole și alte apariții publice 

AMENINŢÃRI 

Evaluarea activitatii realizata de elevi la nivelul 

orei de Educatie fizica implica angajarea 

operatiilor de masurare-apreciere-decizie. 
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MUZICĂ – PIAN  

PUNCTE  TARI 

- Sunt părinţi care se implică in pregătirea 

copiilor lor prin asigurarea condiţiilor de studiu 

individual 

PUNCTE SLABE 

- Sunt părinţi care consideră orele de pian 

ca o activitate recreativă, neacordând 

importanţă unui program de studiu individual 
OPORTUNITÃŢI 

- Motivarea părinţilor de a asigura condiţii 

de studiu copiilor lor prin valorizarea 

exemplelor de bună practică in cadrul 

audiţiilor, recitalurilor, concursurilor si 

manifestărilor artistice care au loc in scoala 

noastră 

AMENINŢÃRI 

- Lipsa unui program de studiu individual 

riguros poate cauza un stress în perioada 

examenelor 

MUZICĂ – SUFLĂTORI – PERCUȚIE 

PUNCTE  TARI 

Legatura cu parintii elevilor de la 

gimnaziu,interes periodic de evolutia copiilor si 

rezultatelor 

PUNCTE SLABE 

Dezinteres din partea parintilor la nivelul liceeal 

OPORTUNITÃŢI 

 

- Implicare în activități 

AMENINŢÃRI 

Dezinteresul parinților duce spre dezinteresul 

elevului 

STUDII TEORETICE-ANSAMBLU CORAL - CANTO 

PUNCTE  TARI 

- Colaborarea buna cu parintii 

unor copii ce doresc sa se implice in 

procesul educativ. 

PUNCTE SLABE 

Insuficienta implicare a unor parinti in actul educational; 

- Absenta unui site propriu functional pe internet pentru o 

mai buna si accesibila cunoastere. 
OPORTUNITÃŢI 

- Disponibilizarea si 

responsabilizarea unor institutii de a 

veni in sprijinul unitatii. 

AMENINŢÃRI 

Timpul limitat al parintilor duce la slaba lor implicare in 

viata unitatii sau formalism; 

 Lipsa fondurilor financiare poate ingreuna realizarea 

promovarea proiectelor si parteneriatelor. 

- In luna septembrie, prin efortul prof. Baluta Roxana si Eftimie Marius (canto) s-au acordat 

pianinele din salile de canto. 

- In luna noiembrie profesorii de canto ( Baluta Roxana, Eftimie Laura, Stoica Lucica) au 

pregatit momente artistice cu elevii ce au evoluat in cadrul spectacolului dedicat Aniversarii 

Centenarului.  

- In perioada 23-29 nov toti membrii catedrei au contribuit la desfasurarea activitatilor specifice 

„Saptamanii altfel”. 

- Prof. Balaban Georgiana a colaborat cu elevii in cadrul unor recitaluri sustinute la Muzeul de 

Arta, Constanta, in Sala „s. Celibidache”.  

- In 3 febr. 2019 prof. Stoica Florian, Dumitrescu Claudia, Baluta Roxana, Radu Veronica au 

facut parte din Comisia de Diferente. 

- In semestrul al doilea profesorii Baluta Roxana, Andrei Ana Maria, Mardare Irina, Dumitrescu 

Claudia au participat la desfasurarea Examenelor de Evaluare nationala, clasele II, IV, VI si a 

VIIIa. 

- In luna mai 2019 membrii catedrei au participat la activitatea ”Terapie muzicala” in cadrul 

seminarului de pregatire Erasmus in prezenta reprezentantilor Conservatorului Piccinni din 

Bari. 

- In 2 aprilie Corul de liceu a evoulat la Prefectura cu ocazia Zilei institutiei Prefectului. 
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- Pe 9 mai profesorii de canto si elevi ai mai multor sectii de muzica au participat la spectacolul 

organizat de Primarie cu ocazia Zilei Europei. 

 

COREGRAFIE – ARTA ACTORULUI 

PUNCTE  TARI 
●Părinți entuziaști, deschiși pentru dezvoltarea pe plan 

educativ a copiilor; 
●Relații foarte bune interpersonale diriginte / părinți, părinți 

/ diriginte; 
●Foarte bună comunicare cu membrii consiliului profesoral 

al clasei. 

PUNCTE SLABE 
●Nu toți părinții sunt interesați de rezultatele și de evoluția 

propriilor copii. 

OPORTUNITĂŢI 
●Angrenarea consiliului de părinți, în cât mai multe 

proiecte; 
●Implicarea unor părinți în proiectarea / organizarea în 

desfășurarea unor activități extrașcolare / extracurriculare. 

AMENINŢĂRI 
●Posibila scăderea a nivelului educațional  datorat  

neimplicării anumitor părinților în rezolvarea problemelor 

școlare. 
 

 

Raport privind activitatea SNAC  derulată în anul școlar 2018- 2019 
 

 

Nr.crt Nume și prenume 

coordonator SNAC 

    Specialitatea Încadrarea 

(suplinitor, 

titular) 

Nr. de telefon/e-mail 

1 Stroia Mariana-Daniela psiholog școlar Titular 0744919583/ 

danielastroia@yahoo.com 
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Domeniul 

activității 

Obiectiv

e 

specifice 

Parteneri Acţiuni/Activităţi concrete Timp/ 

Durată 

Strategii de 

realizare 

Rezultate obținute 

 

Activitate 

umanitară 

Dezvolta

rea 

comporta

mentului 

prosocial 

Centrele 

Școlare 

pentruEducaț

ie 

Incluzivă”Ma

ria 

Montessori” 

și ”Delfinul”, 

Centrul de 

plasament 

”Antonio” 

Donarea de legume, fructe, conserve și alimente de bază 

de către elevii din ciclurile primar, gimnazial și liceal ai 

Colegiului Național de Arte ”Regina Maria”. După 

sortarea produselor donate, acestea au fost trasportate la 

instituțiile beneficiare cu sprijinul părinților elevilor 

voluntari. 

 Cu ocazia deplasării, elevii voluntari, din clasa a IX-a A 

și părinții însoțitori au beneficiat de prezentarea 

ofertelor educaționale ale instituțiilor menționate, au 

socializat cu elevii ce le frecventează, s-au pus bazele 

colaborării viitoare. 

La CȘEI ”Maria Montessori” s-a desfășurat un concurs 

de ghicitori ”Darurile Toamnei”.  

Activitatea a fost coordonată de doamna director, 

profesor Chilea Carmen, de doamna director adjunct, 

profesor Eftimi Sorina, de doamnele profesoare Barbu 

Simona și Stroia Daniela. 

19-23 

noiembri

e 2018 

Voluntariat Peste 100 de elevi cu cerințe 

educaționale special, 

provenind din familii cu 

venituri mici sau 

dezorganizate au beneficiat 

de alimente de bază, 

conserve, fructe și legume 

proaspete. 

 

Activitate 

artistică și 

umanitară 

-

prezentar

ea unui 

program 

de 

colinde 

Centrele 

Școlare de 

Educație 

Incluzivă 

”Maria 

Montessori” 

Elevii din clasa a III-a A, însoțiți de doamna P.I.P. 

Codreanu Claudia, de doamna profesor psiholog Stroia 

Daniela și de părinți au susținut un mic concert de 

colinde de Crăciun în instituțiile beneficare și au oferit 

copiilor cadouri (jucării, dulciuri, accesorii, obiecte de 

igienă personală).  

Decembr

ie 2018 

Voluntariat Peste 150 de elevi beneficiari 

au primit cadouri de Crăciun 
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tradițion

ale 

-oferirea 

de 

cadouri 

și CȘEI 

”Delfinul”, 

Centrul de 

plasament 

”Antonio” 

Activitatea a fost coordonată de doamna director, 

profesor Chilea Carmen. 

Activitate 

artistică 

prezenta 
rea unui 
program 
de 
colinde 
tradiționa
le 

Penitenciarul 

Poarta Albă, 

Constanța 

Elevi din clasele a X-a și a XI-a, specializarea muzică,  

coordonați de doamna director adjunct Eftimi Sorina, de 

doamnele profesoare Mardare Irina și Nacă Maria au 

susținut un program artistic în cadrul Concertului de 

Crăciun al instituției partenere. 

Decembr

ie 2018 

Voluntariat -50 persoane private de 

libertate au participat la 

concert 

Creație 

artistică, 

activitate 

umanitară 

Dezv.simț
ului 
estetic și 
abilitățilo
r practice 
stimulare
a 
spiritului 
civic 

Asociația 

”Dăruiește 

Aripi”, 

Constanța 

Elevii claselor primare din cadrul CNA ”Regina Maria”, 

coordonați de doamna învățătoare Stavăr-Vergea 

Izabela au realizat ornamente de Crăciun pentru Secția 

de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul 

Apostol Andrei”, Constanța 

Decembr

ie 2018 

Voluntariat  Copiii internați în secția de 

pediatrie au beneficiat de un 

spațiu frumos decorat 

Activitate 

umanitară 

dezvoltar

ea 

comporta

mentelor 

prosocial

e 

CȘEI 

”Delfinul” 

Elevii clasei I A, coordonați de doamna învățătoare 

Matei Daniela au participat la Târgul de Crăciun 

organizat de CȘEI ”Delfinul”, oferind mici donații în 

schimbul felicitărilor și ornamentelor pregătite cu drag 

de copiii din centru. Activitatea a permis socializarea 

copiilor voluntari cu beneficiarii, părinții și profesorii 

acestora. 

Decembr

ie 2018 

Voluntariat  Donațiile oferite de elevii 

voluntari au permis 

achizitionarea materialelor 

didactice necesare 

desfășurării în bune condiții a 

orelor de terapie ocupațională 
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Activitate 

umanitară 

-

dezvoltar

ea 

comporta

mentelor 

prosocial

e 

CȘEI 

”Delfinul” 

Elevii claselor I A și VII B, coordonați de doamna 

învățătoare Matei Daniela și de doamna dirigintă, 

profesor Scupi Luminița au participat la Târgul de 

Mărțișor organizat de CȘEI ”Delfinul”, oferind mici 

donații în schimbul mărțișoarelor tradiționale 

confecționate cu drag de copiii din centru. Activitatea a 

permis socializarea copiilor voluntari cu beneficiarii, 

părinții și profesorii acestora. 

Februari

e 2019 

Voluntariat  Donațiile oferite de elevii 

voluntari au permis 

achizitionarea materialelor 

didactice necesare 

desfășurării în bune condiții a 

orelor de terapie ocupațională 

Concursul 

SNAC 

”Împreună 

pentru 

viitor” 

cultivare

a 

colaborăr

ii între 

elevii 

voluntari 

și cei 

beneficia

ri 

 CȘEI 

”Delfinul” 

Elevii clasei a X-a B, coordonați de doamna director, 

profesor Chilea Carmen, de doamna director adjunct, 

profesor Eftimi Sorina și de doamna profesoară Bujin 

Cornelia au participat la Concursul SNAC ”Împreună 

pentru viitor”, etapa județeană, obținând locul I. 

La etapa regională, echipa mixtă a obținut locul II.  

Martie- 

Aprilie 

2019 

Voluntariat Echipa mixtă de elevi și 

profesori CNA ”Regina 

Maria ”- CȘEI Delfinul a 

lucrat la o coregrafie comună, 

dezvoltând relații de 

colaborare și încredere   

Concursul 

SNAC 

”Scrisoare 

pentru 

prietenul 

meu” 

Cultivare

a 

relațiilor 

de 

prietenie 

între 

elevii 

voluntari 

și cei 

beneficia

ri 

 

Centrele 

Școlare de 

Educație 

Incluzivă 

”Maria 

Montessori” 

și CȘEI 

”Delfinul” 

Elevii clasei a VI-a B, coordonați de doamna director, 

profesor Chilea Carmen, de doamna director adjunct, 

profesor Eftimi Sorina și de doamna profesoară 

Crângașu Georgiana au participat la Concursul SNAC 

”Scrisoare pentru prietenul meu”, etapa județeană, 

obținând locul II. 

Martie20

19 

Voluntariat Stimularea exprimării scrise 
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Concursul 

SNAC 

”Dincolo de 

cuvintele 

rostite” 

Cultivarea 
relațiilor 
de 
prietenie 
între 
elevii 
voluntari 
și cei 
beneficiar
i 

Centrul de 

plasament 

”Antonio” 

Un elev cu CES din ciclul primar, coordonat de doamna 

P.Î.P Enache Monica a participat la Concursul SNAC 

”Dincolo de cuvintele rostite”, etapa județeană, obținând 

diploma de participare. 

 

Martie20

19 

Voluntariat Stimularea exprimării 

artistice 

Activitatea 

umanitară 

dezvoltar

ea 

comporta

mentelor 

prosocial

e 

CȘEI 

”Delfinul” 

Elevii clasei a IX-a A, coordonați de doamnele 

profesoare Barbu Simona și Leonte Alina au desfășurat 

o activitate de educație plastic cu elevii beneficiari 

”Felicitări pascale” și au oferit donații constând în 

rechizite acestora 

Aprilie  

2019 

Voluntariat 50 de elevi beneficiari au 

primit rechizite adaptate 

nevoilor lor de dezvoltare  

Activitate 

artistică 

dezvoltar

ea 

simțului 

estetic și 

a 

spiritului 

civic 

Asociația 

”Dăruiește 

aripi” 

Elevii claselor din ciclul primar, coordonați de  PÎP 

Stavăr Izabela și de profesorii de învățământ primar și 

au realizat ornamente destinate decorării sălilor din 

secția de pediatrie a Spitalului.  

Mai 

2019 

Voluntariat -decorarea sălilor din secția 

de pediatrie a Spitalului 

Județean Constanța cu 

ornamente specific Zilei 

Copilului 

Activitate 

artistică 

- 

Dezvolta

rea 

spiritului 

comunita

r 

 

CJRAE 

Constanța, 

Penitenciarul 

Poarta Albă 

Elevii de la specializarea muzică, coordonați doamna 

director Chilea Carmen, de doamna director adjunct, 

profesor Eftimi Sorina și de doamnele profesoare Stroia 

Daniela, Mardare Irina, Laura Eftimie, Deleanu Alina, 

Nacă Maria au susținut un program artistic ce a avut ca 

beneficiari tineri proveniți din familii defavorizate aflați 

în detenția Penitenciarului Poarta Albă 

Mai 

2019 

voluntariat oferirea unui spectacol în 

cadrul proiectului ”Lecții de 

viață” 
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Activitate 

de 

voluntariat 

Stimular

ea 

comporta

mentului 

prosocial 

CȘEI 

”Delfinul” 

Elevii clasei a IX-a A, coordonați de doamnele 

profesoare Stroia Daniela și Barbu Simona au desfășurat 

o activitate în aer liber, ce marcat Ziua Internațională a 

Copilului cu elevii beneficiari. Activitatea a constat în 

crearea de desene pe asfalt, pictură pe față, joc cu 

baloane de săpun, dans. 

Mai 

2019 

Voluntariat  20 de elevi benefiari au 

participat la activitatea 

recreativă oferită. 

Donație Stimular

ea 

comporta

mentului 

prosocial 

Asociația 

”Dăruiește 

Aripi”, 

Constanța 

Elevii clasei a II-a B, coordonați de doamna director 

Chilea Carmen, de doamna director adjunct, profesor 

Eftimi Sorina și de doamna P.Î.P. Stavăr Izabela au 

donat jucării pentru copii diagnosticați cu boli grave ce 

urmează tratamentul în cadrul Spitalului Județean 

Constanța 

Iunie 

2019 

voluntariat -sensibilizarea elevilor față de 

situația copiilor diagnosticați 

cu boli grave 

Activitate 

artistică 

-

dezvoltare

a 

abilitaților 

de 

exprimare 

artistică, 

educarea 

simțului 

estetic 

CȘEI 

”Delfinul” și 

CȘEI ”Maria 

Montessori” 

Elevii clasei a VI-a B, coordonați de doamna director 

Chilea Carmen, de doamna director adjunct, profesor 

Eftimi Sorina, de doamnele profesoare Stroia Daniela, 

Burlacu Gabriela și Crângașu Georgiana au pregătit  

piesa de teatru  ”Ridichea Uriașă”. Piesa a fost prezentă 

elevilor din Centrele de Educație incluzivă menționate și 

în cadrul spectacolului de teatru și dans, organizat de 

Consiliul Județean Constanța la Centrul Multifuncțional 

Educativ pentru Tineret ”Jean Constantin”. 

Mai -

Iunie 

2019 

voluntariat -stimularea simțului artistic și a 

spiritului civic 
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COMISIA DE ETICA SI INTEGRITATE 
1. Domeniul de activitate 

 
Obiectivul Comisiei de Etică este rezolvarea neregulilor sau conflictelor aparute, 

referitor la următoarele probleme: 

a) orice neregulă apărută în scoala, sau încălcare a normelor de etică 

profesională şi de conduită, 

b) în cazul încălcării regulamentelor la nivelul oricărei structuri organizatorice, dacă 

regulamentul în vigoare nu conţine prevederi specifice referitoare la aceasta,, 

c) diferenţe de opinii sau conflicte ivite între persoane, respectiv persoane şi 

conducătorii structurilor organizatorice (la nivelul catedrelor,), care se referă la activitatea 

didactică sau socială din cadrul scolii, 

d) analizarea plângerilor, sesizărilor cu privire la abaterea de la normele etice 

scolare şi rezolvarea acestora, 

e) reprezintă for de contestaţii în situaţia nerezolvării satisfăcătoare a cazurilor la 

nivelul diferitelor structuri organizatorice. 

De asemenea,  realizeaza Codul Etic si revizuieste Procedurile de identificare si gestionare a 

abaterilor. 

            Comisia de Etică si Integritate din C.N.A. Regina Maria a desfasurat urmatoarele     activitati in 

anul scolar 2018-2019: 

           Comisia de Etică si de Integritate de la nivelul C. N. A. Regina Maria, constituită în baza 

Codului de Etică si Deontologie Profesională, a realizat in anul scolar 2018-2019 următoarele 

obiective:  

 continuarea acţiunilor de cunoaştere şi popularizare a existenţei, locului şi rolului Comisiei în 

structura instituţională a acestei unităţi de învăţământ;  

 identificarea şi formularea unor criterii de evaluare corectă a stării morale a instituției de 

învățământ;  

  implicarea, medierea şi rezolvarea unor posibile stări tensionale ce pot apărea între elevi, între 

elevi şi profesori,între cadre didactice şi structurile de conducere;  

 întreţinerea unei comunicări informale permanente cu toate structurile comunităţii, pentru a 

putea monitoriza modul în care respectarea valorilor morale înscrise în Codul etic al scolii 

contribuie la realizarea misiunii şi obiectivelor sale de învăţământ . 

Analiza SWAT 

PUNCTE TARI 

-existenta unei comisii si implementarea 

unui plan de integritate la nivelul scolii; 

-implicarea elevilor,cadrelor didactice in 

activitati de prevenire si combatere a 

fenomenului de coruptie in scoala; 

-cultivarea in randul elevilor, cadrelor 

didactice a intolerantei fata de fenomenul 

coruptiei . 

 

PUNCTE SLABE 

-colectivul de elevi, cadre didactice, cadre 

didactice auxiliare si personal nedidactic 

foarte numeros. 
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OPORTUNITATI 

-existenta unui climat de corectitudine, 

colaborare, confidentialitate si competitie 

loiala intre elevi si intre profesori. 

AMENINTARI 

- consilierul de etica nu a beneficiat de 

formare profesionala specializata, 

 

2. Activitati derulate la nivelul comisiei 
            Comisia de Etică si Integritate din C.N.A. Regina Maria a desfasurat urmatoarele     activitati in 

anul scolar 2018-2019: 

Nr. 

crt. 

Denumirea actiunii Perioada  Participanti Observatii 

 

1 Revizuirea procedurilor de sistem si 

profesionale 

octombrie 

2018 

Eftimi Sorina 

Bunea Grety 

Broasca Ionela 

Dragoi Alina 

Nicoara Daniela 

 

2 Aprobarea procedurilor de sistem si 

profesionale 

14. XI. 

2018 

Eftimi Sorina 

Bunea Grety 

Broasca Ionela 

Dragoi Alina 

Nicoara Daniela 

 

3 Popularizarea si diseminarea Codului 

etic si a procedurilor de sistem 

PS 01.1, PS 01.2, Ps 01.3, Ps 01.4 

ianuarie 

2018 

Bunea Grety 

Membrii catedrelor si 

compartimentelor  

 

3 Aplicarea de chestionare pentru 

personalul didactic si didactic 

auxiliar, parinti, compartimente de 

lucru 

ianuarie 

2018-mai 

2019 

membrii comisiei 

profesori 

elevi 

parinti 

 

4 Interpretarea chestionarelor ianuarie 

2018-mai 

2019 

membrii comisiei  

5 Evaluarea sistemului de preventie a 

coruptiei 

Amplasarea in holul scolii a unei 

cutii pentru sesizari si reclamatii 

an scolar 

 

aprilie 

2019 

Eftimi Sorina 

Bunea Grety 

membrii comisiei 

 

6 Monitorizarea aplicarii prevederilor 

Codului Etic 

an scolar membrii comisiei  

7 Revizuirea Codului Etic mai 2019 Eftimi Sorina 

Bunea Grety 

membrii comisiei 

 

8 Aprobarea Codului Etic mai 2019 C P 

C A 

 

9 Realizarea dosarului cu documentele 

din lista de verificare a auditului cu 

privire la implementarea sistemului 

de prevenire a coruptiei 

mai 2019 Eftimi Sorina 

 Bunea Grety 

 

 

 

  In anul scolar 2018-2019, in  cadrul  C.N.A.” Regina Maria” nu  au  fost  inregistrate  acte  de  
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coruptie  in randul elevilor, a cadrelor didactice sau a personalului nedidactic. 

        De asemenea, niciun cadru didactic al scolii nu a impus dobândirea sau primirea de bunuri 

materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite. 

         În concluzie membrii Comisiei de Etică si Integritate si-au îndeplinit la timp si cu 

profesionalism atribuțiile, conform Regulamentului si Codului de etică, dând dovadă de obiectivitate si 

corectitudine. 

 

COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMAREA CONTINUĂ 

 

1.Domeniul curriculum 

Realizarea documentelor de proiectare didactică: 

 La nivelul Colegiului Naţional de Arte „ Regina Maria ”, Comisia de Perfecţionare şi Formare 

Continuă a Cadrelor Didactice a desfăşurat următoarele activităţi: 

- A  fost   întocmit   planul   managerial   al   comisiei,   au  fost stabilite   sarcinile   membrilor 

comisiei. 

- Prezentarea, pe tot  parcursul  anului școlar,  a  informaţiei  referitoare  la  activităţile    de formare 

continuă iniţiate de Ministerul Educaţiei Naţionale, calendarul activităţilor de perfecţionare şi 

documentele transmise de către ISJ şi CCD cu privire la acest lucru; 

- Structurarea bazei de date cuprinzând informaţii despre situaţia profesională, gradele didactice, 

perfecţionări, activităţi de formare continuă pentru fiecare cadru  didactic din şcoală; 

- Stabilirea unei colaborări continue cu inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesională din 

I.S.J.Constanţa şi cu metodiştii C.C.D. pentru informare şi documentare; 

- Sprijinirea cadrelor didactice pentru susţinerea examenelor de perfecţionare şi  de obţinere a gradelor 

didactice. 

- Monitorizarea activităţilor desfăşurate de cadrele didactice în domeniul  perfecţionării şi formării 

continue. 

 

2. Resurse umane/Formarea continuă 

Formarea prin grade didactice / masterat / doctorat în anul şcolar 2018 - 2019: 

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 

2019 

 Danciu Nicoleta Arte plastice 2019 

 Balaban Georgiana Artă vocală interpretativă 2019 
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 Burghișan Andreea Ed. Muz. Specializată – 

Oboi 

2019 

 Caruțiu Ioan Ed. Muz. Specializată – 

Pian 

2019 

GRADUL II Ionescu Angela    Matematică 2020 

Eftimie Laura Interpretare muzicala- canto 2019 

Tița Ludmila Educație muzicală 

specializată – 

Acompaniament coregrafie 

2020 

Andrei Ana Maria  Educatie muzicala 2020 

Irimia Diana   Informatică 2021 

GRADUL I Enescu Mihaela Geografie 2019 

 Lazăr Aurelia  Educație fizică și sport 

Dășanu Inga 

 

Ed. Muz. Specializată – 

Pian 

Șoimu Mariana Ed. Muz. Specializată – 

Pian complementar 

Dumitrescu Claudia Educație muzicală – Teorie-

Solfegiu-Dicteu 

Dimcea Mirela Pictura 

Ștefan Andrada Ed. Muzicală Specializată - 

Pian 

2020 

 
Baluta Roxana  Interpretare muzicala- canto 

Stroia Mariana Daniela Psihologie 

Pelinaru Mihaela   Educație muzicală 

specializată 

Zarnescu Madalina -  Informatică 2022 

 

A. Formarea prin cursuri de perfecţionare / seminarii / colocvii: 

Denumirea cursului de 

perfecţionare 

Furnizorul cursurilor 

de formare 

Nr. 

credite 

curs 

Perioada 

derulării 

cursului 

Costu

ri 

Sursa 

de 

finanţar

e  

Nume, 

Prenume 

cadru 

didactic  

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

Conversie Limba 

engleza Universitatea Dunarea 

de Jos, Galati 
 

   Matei 

Daniela 
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Manager de inovare 
  

2019   Matei 

Daniela 

Consilier de orientare 

profesionala 
CCINA  

2019   Matei 

Daniela 

Asociatia pt cultura si 

educatie DALI 

Interculturalitate prin 

management si 

leadership scolar 

25 

2018   Matei 

Daniela 

Asociatia pt cultura si 

educatie DALI 

Strategii de prevenire si 

combatere a violentei in 

mediul scolar 

20 

2019   Matei 

Daniela 

Interculturalitate prin 

management si 

leadership scolar 

Asociatia pentru 

cultura si educatie 

DALI 

25 Oct 2018 450 Surse 

proprii 

 

Manager de 

inovare 

CIVITTA - Ian-febr 

2019 

- POCU  

Valorizarea institutiei de 

invatamant prin utilizarea 

eficienta a tehnologiei 

informatiilor si 

comunicarii(adv cu 

nr.372.3/06.10.2018) 

Asociatie pentru cultura 

si educatie DALI, 

Constanta 

13cpt 

28.09-

05.10.201

8 

250 

RON 

PROPRI

I 

 

Educatie interculturala 

prin management si 

leadership scolar 

Asociatie pentru cultura 

si educatie DALI, 

Constanta 

 

    

Parteneriate 

scopala/comunitate 
  

    

Instrumente WEB 2.0 

pentru predare /invatare 
  

    

Integritate și etică în 

școala românească  

Asociația generală a 

cadrelor didactice din 

România Dăscălimea 

română 

27 

credite 

22.10-

04.11. 

2018 

360 

lei 

Proprie/ 

salariu 

Stavăr 

Izabela 

A DOUA ȘANSĂ- 

norme de aplicare și 

activitatea cu grupa 

de cursanți 

Casa Corpului 

didactic, Constanța 

-  Oct.2018 - - Stavăr 

Izabela 

Educație 

interculturală prin 

management și 

leadership școlar 

Asociația pentru 

cultură și educație-

DALI, 

Constanța 

25 

credite 

28.09-

09.10.201

8 

450 

lei 

Proprie/ 

salariu 

Stavăr 

Izabela 

De la spontan la 

creativ în orele de 

educație plastică 

CCD Constanța 
20.02.20

19 
- 

  Zaharia 

Florentina 

Curs formare Metoda 

Feuerstein 

Asociaţia Feuerstein 

Deschide-ţi Mintea 

- Mai 2019 100 Resurse 

personal

e 

Varastean

u Mihaela 

From non-adaptive 

emotions to adaptive 

emotions in humanistic-

experiential therapy 

Universitatea Ovidiusdi

n Constanța, Facultatea 

de Psihologie și 

Științele Educației 

3 Mai 2019 60 Resurse 

personal

e 

Varastean

u Mihaela 
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Inclusive and adaptative 

teaching 

Universitatea Ovidiusdi

n Constanța, Facultatea 

de Psihologie și 

Științele Educației 

3 Mai 2019 60 Resurse 

personal

e 

Varastean

u Mihaela 

Multitasking in 

organizations 

Universitatea Ovidiusdi

n Constanța, Facultatea 

de Psihologie și 

Științele Educației 

3 Mai 2019 60 Resurse 

personal

e 

Varastean

u Mihaela 

Posttraumatic stress 

disorder   

Universitatea Ovidiusdi

n Constanța, Facultatea 

de Psihologie și 

Științele Educației 

3 Mai 2019 60 Resurse 

personal

e 

Varastean

u Mihaela 

Dynamic documents 

with Rmarkdown, 

papaja and Knitr 

Universitatea Ovidiusdi

n Constanța, Facultatea 

de Psihologie și 

Științele Educației 

3 Mai 2019 60 Resurse 

personal

e 

Varastean

u Mihaela 

Le basi dell’ 

insegnamento/apprendi

mento psicomatematico 

Universitatea Ovidiusdi

n Constanța, Facultatea 

de Psihologie și 

Științele Educației 

- Mai 2019 60 Resurse 

personal

e 

Varastean

u Mihaela 

Modern strategies for 

integrating the 

movement into teaching 

activities 

Universitatea Ovidius 

din Constanța, 

Facultatea de 

Psihologie și Științele 

Educației 

- Mai 2019 60 Resurse 

personal

e 

Varastean

u Mihaela 

Pragmatic politeness 

strategies or how 

manage efficiently 

educational 

relationships 

Universitatea Ovidius 

din Constanța, 

Facultatea de 

Psihologie și Științele 

Educației 

- Mai 2019 60 Resurse 

personal

e 

Varastean

u Mihaela 

Special education versus 

inclusive education. 

Evolutions and 

challenges   

Universitatea Ovidius 

din Constanța, 

Facultatea de 

Psihologie și Științele 

Educației 

3 Mai 2019 60 Resurse 

personal

e 

Varastean

u Mihaela 

Using Access 

Technologies in the 

Recovery Process and 

Integration of People 

with Special Needs 

Universitatea Ovidius 

din Constanța, 

Facultatea de 

Psihologie și Științele 

Educației 

3 Mai 2019 60 Resurse 

personal

e 

Varastean

u Mihaela 

Conferința Națională “7 

Ateliere Aletheea” 

Școala Gimnazială 

Aletheea, București 

- 25 mai 

2019 

100 

lei 

Proprie/ 

Salariu 

Stavar 

Izabela 

Strategii de prevenire si 

combatere a violentei in 

mediul scolar  

Asociatia pentru cultura 

si educatie DALI 

20 crt  2019 350 

RON 

Proprii Magardici

an Alice 

Strategii de prevenire și 

combatere a violenței în 

mediul școlar 

Asociatia pentru cultura 

si educatie DALI 

20 Mai 2019 350 Surse 

proprii 

Matei 

Daniela 

Mentalitate deschisa in 

educatie 

Arbinger Institute  

Institutul Dezvoltarii 

Personale-Liderii 

Inspira, Iasi 

 3-7 Mai, 

2019 

  Codreanu 

Claudia 

LIMBA ROMÂNĂ 



135 

 

Prevenirea consumului 

de droguri la adolescenţi 

prin intervenţii active în 

şcoală 

Asociaţia pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale şi Educaţionale 

CATHARSIS 

10 1.09-

29.09. 

2018 

200 Proprie Pindic 

Doinița 

Prevenirea consumului 

de droguri la adolescenţi 

prin intervenţii active în 

şcoală 

Asociaţia pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale şi Educaţionale 

CATHARSIS 

10 1.09-

29.09. 

2018 

200 Proprie Cringasu 

G 

 

Prevenirea consumului 

de droguri la adolescenţi 

prin intervenţii active în 

şcoală 

Asociaţia pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale şi Educaţionale 

CATHARSIS 

10 1.09-

29.09. 

2018 

200 Proprie Bratu A 

 

Prevenirea consumului 

de droguri la adolescenţi 

prin intervenţii active în 

şcoală 

Asociaţia pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale şi Educaţionale 

CATHARSIS 

10 1.09-

29.09. 

2018 

200 Proprie Acatrinei 

M 

 

Prevenirea consumului 

de droguri la adolescenţi 

prin intervenţii active în 

şcoală 

Asociaţia pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale şi Educaţionale 

CATHARSIS 

10 1.09-

29.09. 

2018 

200 Proprie Vrancean

u I 

 

Prevenirea consumului 

de droguri la adolescenţi 

prin intervenţii active în 

şcoală 

Asociaţia pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale şi Educaţionale 

CATHARSIS 

10 1.09-

29.09. 

2018 

200 Proprie Mitrica D 

LIMBI MODERNE 

IELTS Teacher trainer 

workshop 

BRITISH COUNCIL 

ROMANIA SI 

CAMBRIDGE 

SCHOOL 

CONSTANTA 

- 2 

septembrie 

2018 

- - Georgesc

u Felicia 

Conferinta SuperTeach Grupul 

EDUCATIVA,ROMA

NIAN BUSINESS 

LEADERS si 

Univ.A.SAGUNA,Con

stanta 

- 29 

septembrie 

2018 

70 lei  Resurse 

proprii 
Georgesc

u Felicia 

Riuf-Romanian 

International University 

Fair 

Grup educational 

EDUCATIVA-

Bucuresti 

- 13 

octombrie 

2019 

- Grup 

Educativ

a-

Bucurest

i 

Georgesc

u Felicia 

Teatrul In Educatie-

workshop de formare 

Ministerul Educatiei si 

Cercetarii Stiintifice si 

I.S.J.Constanta 

- 26.octomb

rie 2018 

- MECS Georgesc

u Felicia 

Prevenirea consumului 

de droguri la adolescenţi 

prin intervenţii active în 

şcoală 

Asociaţia pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale şi Educaţionale 

CATHARSIS 

10 1.09-

29.09. 

2018 

200 Proprie Doicescu 

Angela 

La didattica 

dell’italiano in rete. 

Reperire e costruire 

materiali didattici 

Institutul Italian de 

Cultură Bucureşti 

- 20.10.201

8 

- - Doicescu 

Angela 
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Simpozionul 

Internaţional 

„Responsabilitate 

Publică în Educaţie”, 

Ediţia a X-a 

C.N. Arte „Regina 

Maria” 

Liceul Teoretic 

„Ovidius” 

Fundaţia „Magister” 

Constanţa 

- Noiembrie 

2018 

100 Proprie  Doicescu 

Angela 

Prevenirea 

consumului de 

droguri la 

adolescenți prin 

intervenții active în 

școală 

Asociatia Catharsis 10 14-

29.09.201

8 

200 

lei 

Proprie Scupi 

Luminița 

Simpozionul 

Responsabilitate 

Publica in Educatie 

CNA Regina Maria - 24-25 

Noi. 2018 

100 

lei 

Proprie Scupi 

Luminița 

Conferința “La 

réforme de l'éducation 

en France” 

Ambasada Frantei in 

Romania 

 5 dec. 

2018 

  Scupi 

Luminița 

Prevenirea 

consumului de 

droguri la 

adolescenți prin 

intervenții active în 

școală 

Asociatia Catharsis 10 14-

29.09.201

8 

200 

lei 

Proprie Popescu 

Alexandra 

„Predarea-învățarea 

limbii franceze printr-

un demers 

comunicativ-acționalˮ 

CASA CORPULUI 

DIDACTIC 
12  

 

 

19.12.201

8 

 

  Popescu 

Alexandra 

Managementul clasei  

Adeverinţă nr. 

471/09.03.2019 

Fundaţia culturală 

Umanitară „Henri 

Coandă” 

30 11.02.201

9-

09.03.201

9 

250 Proprie  Doicescu 

Angela 

Leadership şi 

management în 

organizaţiile şcolare 

Adeverinţă nr. 4438-

7/18.04.2019 

Asociaţia 

PROEUROCONS 

Slatina - Olt 

30 22.03-

13.04.201

9 

420 Proprie Doicescu 

Angela 

Leardership şi 

management 

educaţional 

Adeverinţă nr. 

93/20.03.2019 

Aociaţia START 

PENTRU FORMARE 

24 27.02.201

9-

17.03.201

9 

350 Proprie Doicescu 

Angela 

Leadership si 

Management in 

Organizatiile Scolare 

Proeuro - Cons 30 22.03 – 

13.04.201

9 

450 

lei 

Proprie  Scupi 

Luminița 

Managementul clasei Fundatia Cultural 

Umanitara „Henri 

Coanda” 

30 11.02-

09.03.201

9 

250 Proprie  Scupi 

Luminița 
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 „Combaterea violentei 

si a discursului 

instigator la ura prin 

activitati de educatie 

nonformala” 

Asociatia Sigma 

Development Center si 

Casa Corpului Didactic 

-15 9.02-24 

.02 2018 

-250 

LEI 

Resurse 

proprii 
Barbu 

Simona 

„Parteneriate Scoala-

Comunitate” 

Casa Corpului Didactic 

 

 21.04-

12.05 

2018 

90 

LEI 

Resurse 

proprii 
Barbu 

Simona 

MATEMATICA INFORMATICĂ 

Educație 

interculturală prin 

management și 

leadership școlar 

Asociația pentru 

cultură și educație-

Dali-Constanța 

25 11-

28.12.201

8 

450 poprie Ionescu 

Angela 

Prevenirea 

consumului de 

droguri la adolescenți 

prin intervenții active 

în școală 

Asociația pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale și 

Educaționale 

CATHARSIS 

10 14.09.201

8-

29.09.201

8 

200 poprie Zarnescu 

Madalina 

 

Prevenirea 

consumului de 

droguri la adolescenți 

prin intervenții active 

în școală 

Asociația pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale și 

Educaționale 

CATHARSIS 

10 14.09.201

8-

29.09.201

8 

200 poprie Marcu 

Tamara 
 

Prevenirea 

consumului de 

droguri la adolescenți 

prin intervenții active 

în școală 

Asociația pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale și 

Educaționale 

CATHARSIS 

10 14.09.201

8-

29.09.201

8 

200 poprie Irimia 

Diana 
 

Parteneriate Școală 

Comunitate 

CCD Constanța  27.02-

07.03.201

9 

90 

RON 

Proprie 

 

Zarnescu 

Madalina 
 

Managementul clasei Fundatia Culturala 

umanitara Henri 

Conda Oradea 

 

30 

 300 Buget 

propriu 

Tifrea 

Razvan 

 

Asigurarea eficentei 

managementului 

educational in 

unitatile de 

invatamant 

Fundatia Culturala 

umanitara Henri 

Conda Oradea 

 

30 

 300 Buget 

propriu 

Tifrea 

Razvan 
 

ȘTIINȚE 

Prevenirea 

consumului de 

droguri la adolescenti 

prin interventii active 

in scoala 

Asociatia Catharsis 10 octombri

e-

noiembri

e 2018 

200 

lei 

persona

la 

Bunea 

Grety si 

Burlacu 

Gabriela 



138 

 

Program de formare 

privind dezvoltarea 

competentelor de 

evaluare a c.d. pentru 

examenul de 

definitivat si 

concursul national 

pentru ocuparea 

posturilor vacante 

MEN 

CCD constanta 

30 octombri

e-

decembri

e 2018 

 MEN Bunea 

Grety 

ATELIER DE 

LUCRU:Violenţa în 

şcoală. Conştientizare şi 

intervenţie strategică 

 

 

C.C.D. Constanta 

  

 

februarie 

 

 

 

      - 

 Gherghina 

Mariana - 

Formator 

ATELIER DE LUCRU: 

Activitatea profesorului 

între stres şi satisfacţia 

în muncă 

C.C.D. Constanta  martie 

 

  Gherghina 

Mariana - 

Formator 

ATELIER DE LUCRU: 

Învaţă să înveţi! 

Dezvoltare strategiilor 

de gândire  ale elevilor 

C.C.D. Constanta  aprilie 

2019 

  Gherghina 

Mariana - 

Formator 

SOCIO-UMANE 

Instrumente WEB 2.0 

pentru predare-învățare 

CCD Constanța  24 

noiembrie 

2018 

  Stroe 

Vasilica 

Prevenirea consumului 

de droguri la adolescenți 

prin intervenții active în 

școală 

Asociația „Catharsis” 10 ct        07 

decembrie 

2018 

 Proprie  Stroe 

Vasilica 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

Prevenirea consumului 

de droguri la adolescenţi 

prin intervenţii active în 

şcoală 

Asociaţia pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale şi Educaţionale 

CATHARSIS 

10 2 oct. 

2018 

200 Proprie Bujin 

Cornelia 

Asigurarea eficientei 

managementului 

educational in unitatile 

de invatamant  

Fundatia Cultural 

Umanitara Henri 

Coanda Oradea 

30   Proprie Bujin 

Cornelia 

STUDII TEORETICE ȘI CANTO 

„Educatia nonformala 

pentru o scoala altfel” 
C. C. D. 10  

Sept 2018   Radu 

Veronica 

„Educatie 

interculturala prin 

management si 

leadership scolar” 

Asociatia pentru 

Cultura si Educatie- 

Dali, Constanta 

25 

Dec. 

2018 

  Radu 

Veronica 

PIAN 
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Prevenirea consumului 

de droguri la adolescenți 

prin intervenții active în 

școală 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

Catharsis 

10 

29.09.201

8 

 Proprie  Șoimu 

Mariana 

Prevenirea 

consumului de 

droguri la adolescenți 

prin intervenții active 

în școală 

Asociația pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale și 

Educaționale 

CATHARSIS 

10 14.09.201

8-

29.09.201

8 

200 poprie Dășanu 

Inga 

Prevenirea 

consumului de 

droguri la adolescenți 

prin intervenții active 

în școală 

Asociația pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale și 

Educaționale 

CATHARSIS 

10 14.09.201

8-

29.09.201

8 

200 poprie Dunărințu 

Marina 

Prevenirea 

consumului de 

droguri la adolescenți 

prin intervenții active 

în școală 

Asociația pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale și 

Educaționale 

CATHARSIS 

10 14.09.201

8-

29.09.201

8 

200 poprie Baltă 

Ecaterina 

Prevenirea 

consumului de 

droguri la adolescenți 

prin intervenții active 

în școală 

Asociația pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale și 

Educaționale 

CATHARSIS 

10 14.09.201

8-

29.09.201

8 

200 poprie Gardon 

Daniela 

Prevenirea 

consumului de 

droguri la adolescenți 

prin intervenții active 

în școală 

Asociația pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale și 

Educaționale 

CATHARSIS 

10 14.09.201

8-

29.09.201

8 

200 poprie Ștefan 

Andrada 

Prevenirea 

consumului de 

droguri la adolescenți 

prin intervenții active 

în școală 

Asociația pentru 

Dezvoltarea 

Serviciilor Sociale și 

Educaționale 

CATHARSIS 

10 14.09.201

8-

29.09.201

8 

200 poprie Tavitian 

Aida 

Educație nonformală 

pentru o școală altfel! CCD Constanța  
Septembri

e 2018 

  Tavitian 

Aida 

ARTE PLASTICE 

Modul psihopedagogic 

2 

Univ. Ovidius 

Constanta 

 

 

35 Ianuarie- 

Iunie 

1800 

Ron 

Surse 

proprii 

Popa 

Alexandr

a 

 „Prevenirea 

consumului de 

droguri la adolescenți 

prin intervenții active 

în școală” 

Asociația ptr. 

dezvoltarea 

serviciilor sociale și 

Educaționale  

CATHARSIS 

10 16.11.201

8-

07.12.201

8 

200 

Ron 

Surse 

proprii 

Popa 

Alexandr

a 
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Programul de formare 

psihopedagogică 

nivel II 

Universitatea Ovidius 

Constanța, Facultatea 

de Psihologie și 

Științele Educației 

35 11.01.201

9- 

08.06.201

9 

1700 

Ron 
Proprie Popa 

Alexandr

a 

COREGRAFIE 

Prevenirea consumului 

de droguri la adolescenți 

prin intervenții active în 

școală 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

 

10 credite 

transferab

ile 

 

16.11.201

8 

25.11.201

8 

 

 

200 

lei  

 

 

Salariu 

 

Chilea 

Carmen 

Prevenirea consumului 

de droguri la adolescenți 

prin intervenții active în 

școală 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

 

10 credite 

transferab

ile 

 

14.09.201

8 

29.09.201

8 

 

 

 

200 

lei  

 

 

 

Salariu 

 

Boeru 

Delia 

Prevenirea consumului 

de droguri la adolescenți 

prin intervenții active în 

școală 

Asociația pentru 

Dezvoltarea Serviciilor 

Sociale și Educaționale 

CATHARSIS 

 

 

10 credite 

transferab

ile 

 

 

16.11.201

8 

25.11.201

8 

 

 

 

200 

lei  

 

 

 

 

Salariu 

 

Manta 

Bianca 

Instruirea corpului de 

metodiști / inspectori 

școlari 

Ministerul Educației 

Naționale 

Casa Corpului Didactic 

și Inspectoratul Școlar 

Județean, Constanța 

 

4 ore 

 

19.11.201

8 

 

- 

 

- 

Boeru 

Delia 

COARDE 

“Prevenirea consumului 

de droguri la adolescenti 

prin interventii active in 

scoala”  

Asociatia pentru 

Dezvoltare Serviciilor 

Sociale si Educationale 

CATHARSIS  

10 

14.04.201

9- 

05.05.201

9  

200 

lei  

Personal

a  

Dinescu 

Cristina  

“Prevenirea consumului 

de droguri la adolescenti 

prin interventii active in 

scoala”  

Asociatia pentru 

Dezvoltare Serviciilor 

Sociale si Educationale 

CATHARSIS  

10 

14.04.201

9- 

05.05.201

9  

200 

lei  

Personal

a  

Gheorghe 

Florentina 

 

B. Articole /cărţi publicate în anul şcolar 2018 – 2019: 

Nr. Crt. Titlul articolului / 

cărţii 

ISBN/ISSN Autor  

1. Tentaţia fantasticului în 

literatura română 

Responsabilitate publică în 

educaţie 2018  

ISSN 2066-3358 Pindic Doinița 

2. Parteneriatul şcoală-familie în 

Italia 

ISSN2066-3358 Doicescu Angela 

3. „Egalitate de sanse in educatie?„ ISSN 2066- 3358 Scupi Luminita 

Vol. „Responsabilitate 
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Nr. Crt. Titlul articolului / 

cărţii 

ISBN/ISSN Autor  

Publica In Educatie” 

4. Pledoarie pentru fair-play in lectia 
de educatie fizica 
Simpozionului National 
Responsabilitate Publica in educatie 
2018 

ISSN 2066-3358 Bujin Cornelia 

5. Unitate în diversitate pe pământ 

dobrogean/ articolul: Mlădițe 

dobrogene în Anul Centenarului 

ISBN: 978-606-598-

526-1 
Stavar Izabela 

6. The Harmony of Nature 2018/ 

articol: Situl arheologic Basarabi-

Murfatlar 

ISBN:978-606-13-

4382-9 

Stavar Izabela 

7. Cultura  împotriva  violenței 

Stop violenței- revista nr.3

 Octombrie 2018  

ISSN-L 2501-7462 Stavăr Izabela 

8. Evaluarea In Invatamantul 

Preuniversitar/Esential Proiect 

Educational  

ISBN: 2537-4893 Magârdician Alis 

9. Participare cu lucrări personale la 

„Salonul de vară” al Filialei 

Constanța a UAPR, la Biblioteca 

Națională a României 

 Botezatu Eugenia 

Grigore Marcel 

10. Participare cu lucrări personale la 

expoziția „Sub semnul marii 

uniri” la Muzeul de Artă 

Constanța 

ISBN 978-606-598-

689-3 

Botezatu Eugenia 

Broască Aurelian 

Ștefanov Ignat 

11. „Rolul artei populare şi a 

tradiţiilor în educaţia artistică a 

elevilor” 

ISSN 2066 - 3358 Dimcea Mirela Articol 

publicat în cadrul 

Simpozionului 

internaţional 

„RESPONSABILITATE 

PUBLICĂ ÎN 

EDUCAŢIE”, ediţia a X-

a, 24-25 noiembrie 2018, 

Constanţa 

12. „SUB SEMNUL MARII UNIRI” 

Expoziția Filialei Constanța a 

UAPR decembrie 2018-ianuarie 

2019 

ISBN 978-606-598-

689-3 

Pagina 10-11 

Prof. Băluță Loretta 

13. -Simpozion Nat. de Arta " 

Panorama Art ", Ghelari , jud Hd  

-Ziua Culturii Aromane ", Muzeul 

Nat. de Istorie si Arheologie , Cta  

-Salonul Nat de Arta - Buzau  

- " Multiculturalitate " la Muzeul 

de Arta Tulcea  

-B.I.A.M.T., Bienala 

Internationala de Arta Miniaturala 

 Besu Marieta 
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Nr. Crt. Titlul articolului / 

cărţii 

ISBN/ISSN Autor  

, Timisoara  

- "Imaginile diversitatii "  

-Expo de Grup , Palatul Cotroceni 

, Bucuresti  

- S.N.A.C. , Salonul National de 

Arta Contemporana , " , dedicat 

Centenarului Marii Uniri , 

Bucuresti  

- " Identitati multiculturale ", 

Expo de Grup dedicata 

Centenarului Marii Uniri ,la 

Muzeul Nat. al Unirii , Alba -Iulia  

-" Women Power in Art ", Expo 

la Castelul Cantacuzino din 

Busteni 

14. Cateva Aspecte Despre 

Violonistica Lui George Enescu 

Isbn 978-606-13-

4701-8 Realizat De 

Editura Pim. Editura 

Este Acreditata 

Cncsis-66/2010. 

Mihai Daniel 

15. Cvartetul Belcea sau sinonimul 

elegantei 

978-606-690-813-9 Mihai Daniel 

16. Despre educaţie, când viitorul 

remodelează trecutul 

ISSN 2066-3358 Gherghina Mariana 

17. Despre educatie cand viitorul 

remodeleaza trecutul 

ISSN 2066-3358 Dorobantiu Victoria 

18. Responsabilitate Publică în Educație  

Simpozion Internațional Ediția  X-a 

noiembrie 2018 – „Influența familiei 

în educația copiilor” 

 

ISSN 2066-3358, 

Editura Crizon, ediția 

a X-a, 24-25 

noiembrie, 2018. 

CHILEA CARMEN 

19. Responsabilitate Publică în Educație  

Simpozion Internațional Ediția  X-a 

noiembrie 2018 – „Eficientizarea 

demersului didactic” 

 

ISSN 2066-3358, 

Editura Crizon, ediția 

a X-a, 24-25 

noiembrie, 2018. 

BOERU DELIA 

20. „Dezvoltarea competenței de 

receptare a mesajului scris într-o 

limbă straină printr-un demers 

didactic plurilingvˮ   

ISSN 2066-3358 Popescu Alexandra 

21. Abordarea activitatii de educatie 

fizica si sport in contextul actual 

Simpozionul 

International 

“Alternative ale 

Managementului 

pentru calitate si 

progres in educatie “ 

Iasi 

Bujin Cornelia 

22. Nașterea Domnului Iisus Hristos-o 

primăvară înnoitoare pentru întrg 

ISSN-2501-7454 Stavar Izabela 
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Nr. Crt. Titlul articolului / 

cărţii 

ISBN/ISSN Autor  

neamul omenesc!/ articol: Tradițiile 

de iarnă-rădăcini ale culturii 

românești. 

ISSN-L-2501-7454 

Buzău,ianuarie 2019 

23. Violența școlară și educația 

interculturală/ articol: Educația 

interculturală-opțiune majoră în 

eradicarea violenței școlare 

ISSN:2501-7462 

ISSN-L 2501-7462 

Buzău, februarie 2019 

Stavar Izabela 

24. Tipuri de comunicare-autor carte 

:Stavăr-Vergea Izabela 

ISBN 978-606-9055-

43-4 

Editura Arabela, jud. 

Argeș, 2019 

Stavăr Izabela 

25. Evaluarea In Invatamantul 

Preuniversitar/Esential Proiect 

Educational  

ISBN: 2537-4893 Magârdician Alis 

26. Revista scolara a elevilor din 

C.N.A.”Regina Maria” realizata 

in format digital ,intitulata 

“CARTE” 

Revista a obtinut locul 

al II-lea la Concursul 

national de reviste 

solare in format digital 

Iunie 2019 

Zarnescu Madalina si 

Georgescu Felicia 

27. Accesarea metodelor moderne de 

invatare in educatia muzicala 

timpurie la copii 

ISSN 2066 - 3358 Prof.Stefan A, 

prof.Dasanu I. 

28. Evaluarea între rutina şi 

creativitate –  

ISSN 2360-5332 Gherghina Mariana 

29. Expoziția de Arta Vizuală „Inima 

Reginei” 

15XII -2018-25 01 2019   

Casa Junilor -Brașov 

 Prof. Băluță Loretta 

30. Lucrare personală de grafică ISBN 978-606-654-

343-9 

Prof. Botezatu Eugenia 

 

31. Expoziția „Scara cu flori” 

Muzeul de Artă Constanța 

 Prof. Morărescu Niculaie 

Prof. Broască Aurelian 

Prof. Ștefanov Ignat 

Prof. Băluță Loretta 

32. „Rolul artei populare şi a tradiţiilor 

în educaţia artistică a elevilor”/ 

Articol publicat în cadrul 

Simpozionului internaţional 

„RESPONSABILITATE 

PUBLICĂ ÎN EDUCAŢIE”, ediţia 

a X-a, 24-25 noiembrie 2018, 

Constanţa 

ISSN 2066 - 3358 Prof. Dimcea Mirela 

33. SALONUL DE PRIMAVARĂ  

Muzeul de Artă Constanța 

Prof. Băluță Loretta  

34. Simpozionul – „Strategii didactice 

abordate în procesul de predare-

învățare-evaluare a disciplinelor 

coregrafice. Metode și tehnici, 

mijloace didactice, managementul 

Proiect C.A.E.N. 

2019, al M.E.N., 

domeniul cultural- 

artistic – Dans, poziția 

BOERU DELIA 
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Nr. Crt. Titlul articolului / 

cărţii 

ISBN/ISSN Autor  

resurselor” în cadrul Concursului 

Național  de Artă Coregrafică 

„EuRoDans”, ediția a X-a, proiect 

C.A.E.N. 2019, al M.E.N., domeniul 

cultural- artistic – Dans, poziția 47, 
Ploiești iunie 2019 

47, 

Ploiești, 8 iunie 2019. 

35. Simpozionul – „Strategii didactice 

abordate în procesul de predare-

învățare-evaluare a disciplinelor 

coregrafice. Metode și tehnici, 

mijloace didactice, managementul 

resurselor” în cadrul Concursului 

Național  de Artă Coregrafică 

„EuRoDans”, ediția a X-a, proiect 

C.A.E.N. 2019, al M.E.N., domeniul 

cultural- artistic – Dans, poziția 47, 
Ploiești iunie 2019 

 

Proiect C.A.E.N. 

2019, al M.E.N., 

domeniul cultural- 

artistic – Dans, poziția 

47, 

Ploiești, 8 iunie 2019. 

 CHILEA CARMEN 

36. Simpozionul – „Strategii didactice 

abordate în procesul de predare-

învățare-evaluare a disciplinelor 

coregrafice. Metode și tehnici, 

mijloace didactice, managementul 

resurselor” în cadrul Concursului 

Național  de Artă Coregrafică 

„EuRoDans”, ediția a X-a, proiect 

C.A.E.N. 2019, al M.E.N., domeniul 

cultural- artistic – Dans, poziția 47, 
Ploiești iunie 2019 

 

Proiect C.A.E.N. 

2019, al M.E.N., 

domeniul cultural- 

artistic – Dans, poziția 

47, 
Ploiești, 8 iunie 2019. 

 XENIS-OPREA ROXANA 

 

C. Expertiza  în diferite domenii de activitate: inspecţor, metodist, consiliu consultativ, 

mentor, formator, consilier / expert, membru în organizaţii / structuri profesionale, 

voluntar, membru în ONG, autor de manuale sau auxiliare curriculare, expert în 

managementul educaţional, master, doctorat, premii, distincţii, altele . 

 
Nume și prenume cadru didactic Expertiza  

VARASTEANU MIHAELA  - Mentor/coordonator de practica de specialitate pentru 

studenții de anul I ai Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele 

Educaţiei, specializarea Psihologie. 

- Participare în comitetul ştiinţific a Conferinţei 

Internaţionale „Contemporary Perspectives in Psychology, 

Education and Social Work” – 3rd edition (COPES 2019), 

Constanța, 24-26 May 2019 

- Participare în comitetul de organizare a Conferinţei 

Internaţionale „Contemporary Perspectives in Psychology, 

Education and Social Work” – 3rd edition (COPES 2019), 

Constanța, 24-26 May 2019 

- Voluntar in cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitară 

- Evaluator, mentor Concursul COMPER-matematica, 

COMPER,comunicare 
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- Evaluator/organizator, in cadrul concursurilor „Gazeta 

matematica” ianuarie  2019; 

- Evaluator în cadrul Conferinței Naționale de Învățământ 

Virtual, ediția a XVI-a, 26-27 oct.2018, Alba-Iulia. 

- Evaluator la Concursul Național de matematică „MICUL 

ȘCOLAR”-etapa județeană și etapa națională, ediția a III-a, 

Slatina, CAEN poziția 35, anexa 5, martie-mai 2019 

- Organizator/evaluator al Concursului Județean de cultura 

generala: „Amicii isteti”-etapa judeteana-clasa pregatitoare, 

initiat de ISJ Constanta 

- Adeverință pentru susținerea performanței școlare și 

pregătirea remedială a elevilor 

- Certificat de voluntar pentru promovarea interesului pentru 

lectură in rândul elevilor (în cadrul Proiectului Regional ,,O 

carte Citită,O Lume Descoperită” 

- Certificat de voluntar in cadrul Strategiei Nationale de 

Actiune Comunitara in Jud.Constanta 

- Adeverință de educație multiculturală , incluzivă, pentru 

diversitate 

- Adeverinta coordonator revista scolara nationala ,,Esential 

in educatie” ISSN 2458-0511/ISSN-L 2067-2675 

- Adeverinta de voluntariat in proiectul ,,Creativitate in 

folosul comunitatii”(Asociatia Daruieste Aripi) 

- Coordonator Proiect educational international in cadrul 

Simpozionului International  ,,Educatie fara 

frontiere!”organizat de Ziarul Esential in Educatie 

- Adeverinta organizator si evaluator in cadrul Activitatii 

aplicative : ,,Evaluare Initiala”,organizata de Ed.Arabela ,in 

cadrul Proiectului Educational ,,Evaluarea in invatamantul 

preuniversitar”    

STAVAR IZABELA - Organizator/evaluator, concurs limba romana, „Comorile 

condeiului”, 2019; 

- Master în Management educațional, Universitatea 

„Ovidius”, Constanța 

- Evaluator în cadrul Comisiei de organizare a concursului 

județean de matematică Euxin Math, ediția a VI-a, etapa pe 

școală, decizia nr.1/16.01.2019 

- Organizator al Festivalului Județean Mlădițe dobrogene, 

ediția a X-a, iunie 2019 

- Organizator/evaluator al Concursului Județean de 

literatură: „Cine are carte, are parte!”/ „Afișul literar”, din 

cadrul Proiectului educațional județean “50 de minute de 

magie literară-modelele noastre”, CAEJ – poziția 11 

- Premiul I la Simpozion ,,Nasterea Domnului-Renasterea 

Bucuriei-editia VII Iasi 

- Adeverinta de evaluator lucrari la nivel judetean in cadrul 

Concursului cu participare nationala ,,Nasterea Domnului-

Renasterea bucuriei” , editia VII Iasi 

- Adeverință pentru participare la activități de voluntariat 

județean, național si internațional-100 ore, prin activități 
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derulate de AGCDR ,, Dăscălimea Română” 

- Adeverință pentru desfăsurarea activităților nonformale 

privind reforma educației în învățământul preuniversitarși 

promovarea echității în educație și pentru implementarea 

programului Școlii internaționale de vară pentru dascălii 

români din țară și de peste hotare ,,Dăscălimea Română” 

- Coordonator Proiect educational international in cadrul 

Simpozionului International  ,,Educatie fara 

frontiere!”organizat de Ziarul Esential in Educatie 

MATEI DANIELA - Voluntar in cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune 

Comunitară 

- Evaluator, mentor Concursul COMPER-matematica, 

COMPER,comunicare 

- Metodist al IȘJ, Constanța, la specialitatea ÎNVĂȚĂTORI, 

decizia nr.399/04.10.2018; 

- Membru în cadrul grupului de experți în management 

educațional 

- Membru în Comisia pentru perfecționare și formare 

continuă, 2018-2019, decizia nr.65/29.10.2018,la nivelul 

școlii 

- Organizator al Festivalului Județean Mlădițe dobrogene, 

ediția a X-a, iunie 2019 

- Organizator/evaluator al Concursului Județean de cultura 

generala: „Amicii isteti”-etapa judeteana-clasa pregatitoare, 

initiat de ISJ Constanta 

- Adeverință de educație multiculturală , incluzivă, pentru 

diversitate 

- Adeverinta coordonator revista scolara nationala ,,Esential 

in educatie” ISSN 2458-0511/ISSN-L 2067-2675 

- Coordonator in cadrul Proiectului Judetean ,,Cuvinte 

Magice: Va rog! Poftim! Multumesc!”( ADAPTO si 

Asociatia impreuna pentru viitor”) 

- Coordonator Proiect educational international in cadrul 

Simpozionului International  ,,Educatie fara 

frontiere!”organizat de Ziarul Esential in Educatie 

- Concursul judetean- Mlădițe dobrogene – organizator, prof 

inv primr Matei Daniela 

- Concurs judetean- Diversitas- coordonator elevi 

- Concurs județean- O poveste într-o poezie- coordonator 

elevi 

- Participare la Simpozion judetean- Curcubeul emotiilor, ed 

1- 10.02.2019 

- Certificat- proiect POCA- Nonformal se poate 

- Certificat participare workshop- Influențarea 

comportamentului 

- Participare simpozion național- Mozaicul 

interculturalității- 5.10.2018 

- Supraveghetor/ evaluator- et2- 23.03.2019- concurs 

judetean – Amicii isteți 

- Participare Simpozion național- Educația in familie- martie 
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2019 

- Membru in comisia de organizare a concursului județean- 

Mlădițe dobrogene, ed X 

- Participare la instruirea 7-9.12.2018, de l Sighișoara, a 

membrilor Corpului de Control al MEN 

MAGARDICIAN ALIS - Dipoma  Profesorul anului –Concurs Scolar National de 

Competenta si Performanta-Etapa Nationala Comper-

Comunicare si Profesorul anului –Etapa Nationala 

Matematica,  

- Coordonator Proiect educational international in cadrul 

Simpozionului International  ,,Educatie fara 

frontiere!”organizat de Ziarul Esential in Educatie 
GEORGESCU FELICIA 

 

1.Responsabil Comisie metodica Curriculum si promovarea 

ofertei educationale in CNARM  

2.Responsabil Comisie metodica Limbi moderne din CNARM    

3.Membru al Comisiei pentru Programe si Proiecte educative 

4.Vicepresedinte  al Comisiei de organizare  si desfasurare a 

Olimpiadei de Limba englezaO.L.E. –Faza pe scoala-in cadrul 

C.N.A.R.M. si Faza Locala-Subcomisia 4 

5. Membru - Comisia de organizare și desfășurare a Olimpiadei 

de limba engleza O.L.E.- Faza pe școală , faza locala, în cadrul 

C.N.A.R.M. 

6. Propunător și conceptor de subiecte pentru Faza pe Școală, 

Faza Locala si Faza Judeteana nivel LICEAL SI GIMNAZIAL  a 

Olimpiadei de Limba engleza 

7. Profesor evaluator la Olimpiada de Limba engleza –Faza locala 

si Faza ajudețeană, nivel LICEAL si GIMNAZIAL– februarie 

2019 la Liceul „Ovidius” ,Constanta. 

8. Profesor evaluator în cadrul probei de Evaluare a 

Competentelor  Lingvistice într-o limba de circulație 

internațională (proba C)-13-14 iunie 2019 

BARBU SIMONA 

 

1. Membru - in Comisia Strategiei Naţionale de Acțiune 

Comunitară 

2. Membru - Comisia de organizare si desfasurare a Olimpiadei 

de limba engleza O.L.E.- Faza pe scoala, in cadrul C.N.A.R.M. 

3. Propunator  si conceptor de subiecte pentru Faza judeteana a 

O.L.E. 

4. Profesor evaluator la Olimpiada de Limba engleza –faza 

judeţeana, nivel LICEAL –februarie 2019 la Liceul „Ovidius” 

,Constanta. 

5. Profesor evaluator in cadrul probei de Evaluare a 

Competentelor  Lingvistice intr-o limba de circulatie 

internationala (proba C) 

LEONTE ALINA 

 

1. Membru - in Comisia Strategiei Naţionale de Acțiune 

Comunitară 

2. Membru - Comisia de organizare si desfasurare a Olimpiadei 

de limba engleza O.L.E.- Faza pe scoala, in cadrul C.N.A.R.M. 

3. Propunator  si conceptor de subiecte pentru Faza pe Scoala 

O.L.E. 

4. Propunător și conceptor de subiecte pentru Faza pe Școală și 

Faza Locala a O.L.E. 

5. Profesor evaluator la Olimpiada de Limba engleza –faza 

județeană, nivel LICEAL – februarie 2019 la Liceul „Ovidius” 

,Constanta. 
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6. Profesor evaluator în cadrul probei de Evaluare a 

Competentelor  Lingvistice într-o limba de circulație 

internațională (proba C)-13-14 iunie 2019 

VILAU ELENA  

 

1. Membru - Comisia de organizare si desfasurare a Olimpiadei 

de limba engleza O.L.E.- Faza pe scoala,nivel gimnazial, in 

cadrul C.N.A.R.M. 

2. Profesor evaluator în cadrul probei de Evaluare a 

Competentelor  Lingvistice într-o limba de circulație 

internaționala (proba C)-21-22 februarie 2019 

DOICESCU ANGELA 

 

1. Membru în Consiliul Consultativ – Limbi Romanice 

2. Membru în grupul de lucru pentru propunerea de subiecte 

pentru olimpiada de limba italiană – faza judeţeană şi natională, 

în cadrul Centrului Naţional de Evaluare și Examinare Bucureşti 

3. Îndrumător – elevi participanţi la olimpiada de limba italiană, 

faza judeţeană – Adeverinţă nr. 2312/20.06.2019 

4. Îndrumător – elevi participanţi la olimpiada de limba italiană, 

faza naţională – Adeverinţă nr. 2313/20.06.2019 

5. Organizator – Masterclass Erzhan Kulibaev, 17 semptembrie 

2018 – Adeverinţă nr. 3155/17.09.2018 

6. Organizator – Spectacol festiv, „Românie de dor, ţara mea de 

glorii”, prilejuit de aniversarea a 160 de ani de la Unirea 

Principatelor Române – Adeverinţă nr. 181a/30.01.2019 

7. Coordonator şi organizator – spectacol prilejuit de festivitatea 

de premiere a concursului internaţional Play Energy - Adeverinţă 

nr. 900613/26.03.2019 

8. Organizator – activităţi din cadrul ediţiei a XVIII-a a Premiului 

Internaţional „Marco e Alberto Ippolito” – Certificat de 

participare 

9. Organizator – festivitatea de absolvire a primei promoţii a 

sectiei Arta Actorului, 29 mai 2019, Adeverinţă nr. 

2301/19.06.2019 

10. Membru juriu – Concursul Internaţional „Play Energy” – 

Adeverinţă nr. 900219/07.02.2019 şi Proces Verbal nr. 

900221/07.02.2019 

11. Coordonator Naţional – zona Sud-Est (12 judeţe) - Concursul 

Internaţional „Play Energy” – Adeverinţă nr. 901013/16.05.2019 

12. Membru subcomisia de evaluare, limba italiană, din cadrul 

Comisiei de organizare, evaluare şi de soluţionare a Olimpiadei 

de limbi romanice, etapa judeţeană, 16 şi 23 martie 2019 – 

Decizie nr. 53/27.02.2019 

13. Evaluator, proba scrisă - Olimpiada de limbi romanice, etapa 

judeţeană, 16 martie 2019 – Adeverinţă nr. 290/16.03.2019 

14. Evaluator, proba orală - Olimpiada de limbi romanice, etapa 

judeţeană, 23 martie 2019 – Adeverinţă nr. 315/23.03.2019 

15. Asistent, proba orală - Olimpiada de limbi romanice, etapa 

judeţeană, 23 martie 2019 – Adeverinţă nr. 315/23.03.2019 

16. Coordonator Stagiu de practică în cadrul programelor de 

studii universitare de licenţă şi de masterat, limba italiană, - 

Universitatea „Ovidius” Constanţa, Adresă  FPSE/D.P.P.D 

84/25.02.2019 

17. Membru evaluator, limba italiană, Olimpiada de limbi 

romanice, etapa naţională, Orăştie 22-26 .04.2019 – Notă 

1437/05.04.2019  

18. Membru – Comisia de Organizare şi Evaluare a Concursului 
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de Educaţie pentru Sănătate, etapa naţională, 08.06.2019, Decizie 

nr. 183/30.05.2019 

SCUPI LUMINITA 

 

1. Asistent la Olimpiada de limbi romanice, etapa judeteana, 

desfasurata la Liceul Teoretic George Calinescu pe data de 16 

martie 2019. 

2. Evaluator la Olimpiada de limbi romanice, etapa judeteana, 

desfasurata la Liceul Teoretic George Calinescu pe data de 16 

martie 2019. 

3. Membru - în Comisia Strategiei Naţionale de Acțiune 

Comunitară 

POPESCU ALEXANDRA 

 

1. membru în Consiliul Consultativ al limbilor romanice conform 

deciziei ISJCTA Nr. 4920/ 08.10.2018 

2. profesor metodist conform deciziei ISJCTA Nr. 

399/04.10.2018 

3. membru în Comisia pentru burse și programe sociale și 

responsabil program „Bani de liceu 2018-2019ˮ conform deciziei 

Nr. 63/25.10.2018 a C.N.A. „Regina Mariaˮ Constanța 

4. membru în Comisia de organizare a Olimpiadei de limbi 

romanice 2019 – etapa judeteana, L. T. “GEORGE 

CĂLINESCU” CONSTANȚA, 16/ 23 martie 2019 

5. evaluator la Olimpiada de limbi romanice 2019 – etapa 

județeană, L. T. “GEORGE CĂLINESCU” CONSTANȚA, 16/ 

23 martie 2019 

6. membru în Comisia de organizare a simulării examenului de 

evaluare națională a elevilor din clasa a VIII-a de la CNA Regina 

Maria 

7. membru în Comisia de organizare a simulării examenului de 

bacalaureat pentru elevii din clasele XI-XII de la CNA Regina 

Maria 

8. membru în Comisia de organizare a examenului de evaluare 

națională a elevilor din clasa a VIII-a de la CNA Regina Maria 

9. membru în Comisia pentru proba orală și inspecțiile speciale la 

clasă din cadrul Concursului național pentru ocuparea 

posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul 

preuniversitar sesiunea 2019 conform deciziei nr. 

181/5/29.05.2019. 

MARCU TAMARA 1. Membru Comisia pentru prevenirea faptelor de coruptie  

2.Membru Comisia pentru monitorizare a performantelor si 

promovarea imagini.  

IRIMIA DIANA - membru in Comisia de intocmire a orarului,  

- membru Comisia de mobilitate  

- membruComisia pentru monitorizare a performantelor si 

promovarea imaginii. 

TIFREA RAZVAN membru in  Comisia de burse, Comisia pentru intocmirea orarului 

, Comisia  PSI, Comisia de inventariere 

APOSTOLACHE ANCA Membru consiliul Consultativ al disciplinei, ISJ Constanța 

BURLACU GABRIELA    Expert management educațional, certificat de formator si 

mentor,activități de voluntariat; 

BUNEA GRETY 

 

Responsabil Cerc pedagogic nr.1 Chimie, Constanta; certificat 

mentor; 

Membru al Societatii de Chimie din Romania 
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DOROBANTIU VICTORIA 

 

Expert management educational, Corpul national de experti 

ARACIP, membru in Consiliul Consultativ Biologie, Metodist 

ISJ Constanta; 

GEVAT ISMET-NEJDET Expert in management educational; 

Mentor  

GHERGHINA MARIANA Expert in managementul educational, Metodist I.S.J. Constanta, 

Formator CCD. 

BUJIN CORNELIA Expert în management educațional – 2017 

Responsabilal Centrului Metodic Nr 5 

Responsabilal Comisiei judetene de badminton 

Responsabil al Comisiei Judetene de competitii la 

badminton 

LAZAR AURELIA -Membru în Asociația Județeană de Basschet; 

-Responsabil în cadrul comisiei pe disciplina  - baschet; 

MARDARE IRINA Expert in management educațional – 2017 

Responsabil Comisia de perfecționare 

Membru Consiliu Consultativ ISJ 

RADU VERONICA Metodist ISJ 

IVANCIU DORINA Metodist ISJ 

STOICA FLORIAN Inspector Specialitatea arte 

LIPAN RĂZVAN Metodist ISJ 

APOSTOLACHE GEORGIAN Metodist ISJ 

CHILEA CARMEN ●Membru Consiliu Consultativ al Specialității Aria 

Curriculară Arte, an școlar 2018-2019, decizia nr. 

5069/A/15.10.2018; 

●Președinte în Consiliu Artistic, decizia nr. 68/29.10.2018; 

●Coordonator în Comisia de întocmire orar și asigurarea 

serviciului pe școală, decizia nr. 73/29.10.2018; 

●Președinte Comisia de organizare a Concursului de 

matematică „Tomis”, Centrul – Colegiul Național de Arte „ 

Regina Maria”, decizia nr. 94/07.12.2018; 

●Președinte în Comisia de Organizare și Coordonare a 

Concursului de Matematică „Euxin Math”, ediția a VI-a, 

etapa pe școală, decizia nr. 1/16.01.2019; 

●Președinte în Comisia de Organizare și Coordonare a 

Concursului Județean „Comorile condeiului” ediția a VI-a, 

etapa pe școală, decizia nr. 8/16.01.2019; 

●Vicepreședinte Olimpiada de engleză, etapa pe școală, 

adeverința nr.361/16.02.2019; 

●Vicepreședinte în Comisia Județeană de organizare și 

evaluare a Olimpiadei Naționale de Interpretarea vocală, 

Instrumentală și Studii teoretice muzicale, Olimpiada 

Națională de Coregrafie, Olimpiada Națională de Arte 

Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei, Olimpiada Națională 

Arta Actorului, etapa județeană, decizia nr. 44/21.02.2019; 

●Secretar în Comisia Locală de Organizare și Evaluare a 

Concursului de Matematică „Tomis” Centrul – Colegiul 

Național de Arte „ Regina Maria”, decizia 

nr.587/03.12.2018; 

●Președinte în Comisia de specialitate pentru testarea 

aptitudinilor muzicale, în vederea înscrierii la clasa 
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pregătitoare, an școlar 2019-2020, decizia nr.16/21.03.2019; 

●Membru în Comisia de organizare a Olimpiadei 

Națioanale de Chimie, 21-25 martie 2019, decizia 

nr.438/24.03.2019; 

●Membru în Juriul concursului  „Descoperă-ți talentul!”din 

cadrul proiectului educațional județean „Cultivă-ți 

pasiunea!”- ediția a V-a, aprobat în CAEJ 2018-2019, nr. 

5140A/ 4/ 23.10.2018, organizat de Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Leonida” Constanța,  Palatul Copiilor Constanța- 

aprilie 2019; 

●Vicepreședinte în Comisia pentru Organizarea și Evaluarea 

Concursului Educație pentru Sănătate (domeniul științific, 

poziția 868, CAERI – MEN 2019), etapa națională, decizia 

nr. 183/30.05.20119; 

●Vicepreședinte Concursul Național de Biologie „Emil 

Palade”, decizia nr.2196/08.06.2019; 

●Președinte în Comisia de bacalaureat de evaluare a 

competențelor lingvistice și digitale de la Colegiul Național  

de Arte „Regina Maria”, Constanța, decizia 

nr.179/3/29.05.2019; 

●Membru în Comisia de bacalaureat de evaluare a 

competențelor lingvistice și digitale de la Liceul de Arte 

„George Georgescu”,Tulcea, sesiunea iunie-iulie 2019, 

decizia nr.444/29.05.2019; 

●Vicepreședinte în Comisia pentru Organizarea, Evaluarea 

și Soluționare a contestațiilor Concursului Național de 

Biologie „Emil Palade”, etapa națională, decizia 

nr.184/30.05.2019; 

BOERU DELIA Metodist ISJ 

●Membru în Comisia de concurs pentru realizarea 

subiectelor, baremelor și  evaluare lucrărilor scrise, 

disciplina coregrafie, Concursul Județean pentru ocuparea 

posturilor vacante, sesiunea august 2018, Inspectoratul 

Școlar Județean, Constanța, adeverință nr. 

2054A/48/31.08.2018 ; 

●Membru în Comisia de concurs pentru realizarea 

subiectelor, baremelor și  evaluare lucrărilor scrise, 

disciplina arta actorului, Concursul Județean pentru 

ocuparea posturilor vacante, sesiunea august 2018, 

Inspectoratul Școlar Județean, Constanța, adeverință nr. 

2054A/49/31.08.2018,;  

●Evaluator la concursul de ocuparea posturilor vacante, 

sesiunea august 2018, disciplina coregrafie, Inspectoratul 

Școlar Județean, Constanța, adeverință nr 

2054A/60/31.08.2018; 

●Profesor Metodist în anul școlar 2018-2019 al 

Inspectoratului Școlar Constanța, la specialitatea Coregrafie 

– Arta Actorului, conform deciziei nr. 399 din 04.10.2018; 

● Reprezentant al corpului profesoral în Comisia pentru 

Evaluarea și Asigurarea Calității în Educație, decizia nr. 
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67/29.10.2018; 

●Membru în Comisia pentru Programe și Proiecte 

educative, decizia nr. 62/ 25.10.2018; 

●Membru în Comisia de Monitorizare a performanței 

elevilor și promovarea imaginii decizia nr.66 /29.10.2018; 

●Membru în Comisia de întocmire orar și asigurarea 

serviciului pe școală, decizia nr. 73/29.10.2018; 

●Membru în Consiliu Artistic, decizia nr. 68/29.10.2018; 

●Responsabil catedre/comisii metodice, decizia nr. 

72/29.10.2018; 

●Profesor diriginte al cls.a X-a C, decizia nr./2018; 

●Secretar în Comisia Județeană de organizare și evaluare a 

Olimpiada Națională de Coregrafie, Olimpiada Națională 

Arta Actorului, etapa județeană, decizia nr. 44/21.02.2019; 

●Membru în Comisia de evaluarea aptitudinilor pentru 

admiterea în cls.a V-a, decizia nr..2019; 

●Secretar în Comisia de examinare pentru Certificarea 

competențelor profesionale în învățământul liceal, filiera 

vocațională, disciplina coregrafie, decizia nr./.2019; 

●Secretar în Comisia de examinare pentru Certificarea 

competențelor profesionale în învățământul liceal, filiera 

vocațională, disciplina arta actorului, decizia 

nr..461/03.06.2019; 

●Vicepreședinte în Comisia de examinare și evaluare a 

probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele 

vocaționale, disciplina coregrafie, și disciplina arta 

actorului, decizia nr.155/13.05..2019; 

XENIS OPREA ROXANA 

 

●Membru în Comisia Județeană de organizare și evaluare a 

Olimpiada Națională de Coregrafie, Olimpiada Națională 

Arta Actorului, etapa județeană, decizia nr. 44/21.02.2019; 

●Membru evaluator în Comisia de examinare pentru 

Certificarea competențelor profesionale în învățământul 

liceal, filiera vocațională, disciplina coregrafie, decizia nr. 

/.2019; 

●Membru în Comisia de examinare și evaluare a probelor 

de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, 

disciplina coregrafie, decizia nr.155/13.05..2019; 

●Membru juriu în Comisia de organizare și evaluare a 

Concursului Județean „Arabesque”, etapa județeană 2019, 

decizia nr./06.2019; 

●Membru evaluator în Comisia examene finale cls. V-XI-a, 

decizia nr....../06.2019. 

LORETTA BĂLUŢĂ - Expert în managementul educaţional 

DUNARINTU MARINA 

 

Membri in Consiliul Consultativ al specialitatii aria 

curriculara ARTE 

GARDON DANIELA 

 

Membri in Consiliul Consultativ al specialitatii aria 

curriculara ARTE 

STOICA ADELA 

 

Membri in Consiliul Consultativ al specialitatii aria 

curriculara ARTE 

DASANU INGA Membri in Consiliul Consultativ al specialitatii aria 
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 curriculara ARTE 

STEFAN ANDRADA Membri in Consiliul Consultativ al specialitatii aria 

curriculara ARTE 

GHILESCU MAGDALENA Responsabil CPPE 

ENACHE DANA,   

BACIU MAGDALENA 

 

●Membru în Comisia Județeană de organizare și evaluare a 

Olimpiada Națională de Coregrafie, Olimpiada Națională 

Arta Actorului, etapa județeană, decizia nr. 44/21.02.2019; 

●Membru în Comisia de examinare și evaluare a probelor 

de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, 

disciplina arta actorului, decizia nr.155/13.05..2019; 

●Membru în Comisia de examinare pentru Certificarea 

competențelor profesionale în învățământul liceal, filiera 

vocațională, disciplina arta actorului, decizia 

nr..461/03.06.2019; 

●Membru evaluator în Comisia de verificări/examene finale 

cls. IX-XI-a, decizia nr../06.2019. 

 

 
COMISIA DE MONITORIZARE A PERFORMANȚEI ELEVILOR ȘI PROMOVAREA IMAGINII 

În acest an şcolar, Comisia de imagine a avut ca obiectiv principal, ca și în ceilalți ani, 

colaborarea cu reprezentanţii mass-mediei, crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive 

în comunitate. De fiecare dată, comisia a răspuns afirmativ tuturor solicitărilor cadrelor didactice, 

popularizând și mediatizând activitățile derulate la nivel școlar și extrașcolar. 

Comisia de imagine a realizat o analiză SWOT a activităţii din anul şcolar 2018 - 2019 şi a 

stabilit: 

 

 Puncte tari: 

 Respectarea procedurii privind prelurea informaţiilor de către această comisie şi 

promovarea imaginii şcolii; 

 Transmiterea în timp util a informaţiilor necesare promovării colegiului către presă; 

 Campania de promovare a ofertei educaționale; 

 Stimularea elevilor şi profesorilor cu rezultate deosebite la concursurile şi olimpiadele 

şcolare prin înmânarea unor diplome în cadru festiv; 

 Participarea  şi obţinerea unor rezultate foarte bune la concursuri şi olimpiade școlare – 

peste 500 de premii la faze județene și naționale / internaționale; 

 Pregătirea  suplimentară a elevilor pentru concursuri și olimpiade, dar și pentru examenele 

naționale; 

 Încheierea şi desfăşurarea de activităţi în parteneriat;  

 Implicarea psihologului şcolar în activităţile şcolare şi extraşcolare, în activități de 

voluntariat, mediatizate în presă; 

 Apariţii radio, TV şi în presa scrisă;  

 Renovarea  unor spații (săli de clasă, cabinete de specialitate etc.); 

 Atragerea de sponsori. 

 

 

Puncte slabe:  

 Neimplicarea unor cadre didactice în popularizarea imaginii şcolii (unii colegi nu au 

transmis activitățile derulate/premiile obținute, nerespectându-se  astfel  procedura privind 

transmiterea informațiilor către Comisia de imagine); 
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 Refuzul  unor profesori de a respecta anumite proceduri, termene de predare a unor 

documente, ceea ce duce la scăderea calității actului educațional; 

 Insuficienţa spaţiilor şcolare rămâne o problemă acută (ceea ce duce adesea la îngreunarea 

derulării unor activităţi extraşcolare, dar şi a realizării pregătirii suplimentare a elevilor); 

 Neimplicarea părinților în viața școlii (dezinteresul pe care unii părinți îl arată față de 

instituția de învățământ); 

 Imposibilitatea de a actualiza site-ul școlii în ritmul de derulare a evenimentelor importante 

ale instituției. 

 

Oportunităţi: 

 Existenţa  unor resurse materiale şi umane de calitate; 

 Existența  unor agenți economici care se implică în promovarea imaginii școlii; 

 Preocuparea pentru perfecţionare a cadrelor didactice; 

 Accesul la informație asigurat de direcțiune, de secretariat; 

 

 

Ameninţări: 

 Diminuarea interesului părinţilor pentru problemele şcolii; 

 Scăderea populaţiei şcolare şi migrarea către alte unităţi şcolare. 

 

 

În acest an şcolar, 2018 - 2019, Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” a câștigat un plus de 

imagine prin rezultatele remarcabile ale elevilor, dar și prin numeroasele apariții în presă. 

Documentele care atestă performanțele elevilor și bogata activitate a cadrelor didactice se află la 

dosarul comisiei. 

Comisia de imagine a asigurat fluxul informaţional în relaţia cu presa prin difuzare de ştiri, 

comunicate de presă, articole, interviuri şi participarea în emisiuni radio și TV, atât a doamnelor 

director, cât și a altor profesori de la diferite specialități. 

Pentru o bună informare a publicului, s-au postat la aviziere, la secretariat, în cancelarie informaţii 

de interes public, datele de contact ale şcolii, anunţuri, materiale informative, mediatizând politica 

educaţională şi legislaţia în domeniu. 

 

 

 

S-au furnizat 22 comunicate de presă, prin care s-au făcut publice toate activităţile şcolare şi 

extraşcolare, regăsite în peste 50 de apariții în presă, dintre care 11 sunt prinse în Raportul semestrrului 

I, iar 11 comunicate de presă cuprind activități școlare și extrașcolare pe semestrul II, alături de apariții 

Tv și radio. 

 

• Primăvara reprezintă pentru artiștii Colegiului de Arte ”Regin Maria” începutul unui nou 

semestru în care competițiile de gen abundă în oferte. 

               Elevele secției Artă vocală- Canto clasic își fac tot mai des simțită prezența la concursurile de 

Interpretare vocală, de unde se întorc cu premii si aprecieri juste asupra muncii depuse alături de 

profesorii lor îndrumători. “Crai Nou” este un concurs de interpretare vocală ce s-a desfașurat chiar în 

perioada vacanței intersemestriale, la Brașov, fiind prezidat de binecunoscuta soprană Felicia Filip. 

Cele două elevele participante la această competiție, Claudia Marinescu ( clasa a XII a – prof. coord. 

Roxana Băluță ) si Ana Maria Soponaru ( clasa a XI a – prof coord. Laura Eftimie) au avut parte de 

concurență serioasă, ambele reușind sa obțină premiul III acompaniate de pianista Crimhilda Cristescu 

din București. 
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            Au urmat două concursuri importante in București „Victor Giuleanu” care s-a desfășurat la 

Liceul de muzică „George Enescu” si „Revelația vocilor” organizat la Școala de muzică nr 3, având în 

juriu profesori de canto de la Liceul de muzică „Dinu Lipatti”. Minivacanța artistică a avut un rezultat 

mult așteptat, elevele participante reușind să facă față cu brio emoțiilor și sa obțină din nou premii 

deosebite.  Claudia Marinescu ( clasa a XII a – prof. coord. Roxana Băluță )  Premiul III la „V. 

Giuleanu” si Premiul I la „Revelația vocilor”, Ana Maria Soponaru ( clasa a XI a – prof coord. Laura 

Eftimie) Premiul III la „V. Giuleanu” si Premiul I la „Revelația vocilor”, Andra Maria Ilie-Barangă 

Premiul I la „Revelația vocilor” (clasa a X a  prof. coord. Lucia Mihalache), Cristina Geleanu- Premiul 

II la „Revelația vocilor” (clasa a X a  prof. coord. Roxana Băluță). Elevele au fost acompaniate la pian, 

cu multă măiestrie și dăruire de prof. Marta Claudia Băceanu Tudor din București. 

         Trebuie meționați și profesorii pianiști corepetitori cu care elevele au lucrat la clasă Ioan Caruțiu, 

Sabina Oprea, Luca Matei, care și-au adus, alături de profesoarele de canto, Roxana Băluță, Laura 

Eftimie, Lucia Mihalache un aport considerabil din punct de vedere artisitic. Viitoarele concursuri, dar 

si Olimpiada Națională de Muzică se apropie cu pași repezi, astfel că munca în echipă va continua cu 

și mai mult interes. 

 Elevii Colegiului Național de Arte „Regina Maria” au obţinut din nou premii importante, 

promovând valorile muzicii românești. 

Duminică, 31 martie  2019, a avut loc, la Liceul ”George Enescu” din București,                                                     

Concursul Național de Muzică Românească „Pro Piano”, ediţia a II-a. Evenimentul a fost organizat de 

fundația cu același nume.                                                                                  

La clasa a II-a, premianții au fost: Rusu Irina cu premiul I, Antohe Crina cu premiul I și 

premiul special pentru muzicalitate, coordonați de doamna profesoară de pian Inga Dășanu. 

La clasa a III-a, Neamțu Diana a obținut premiul I și premiul special pentru muzicalitate, 

coordonată de doamna profesoară de pian Inga Dășanu. 

La clasa a V-a, elevul Irimia Bogdan Mihai a fost răsplătit cu premiul I, acesta fiind coordonat 

de doamna profesoară de pian Victoria Boicenco. 

 La clasa a VI-a, eleva Condrat Iris Maria a obținut premiul II, sub îndrumarea doamnei 

profesoare de pian Victoria Boicenco. 

Din juriu au făcut parte personalități ale pianisticii moderne românești. 

În aceeași perioadă, s-a desfășurat, la Iași, Concursul de Interpretare Pianistică    ”Piano Artis”, 

ediția a IX-a, la care au participat și elevii Colegiului Național de Arte  „Regina Maria”, obținând 

rezultate remarcabile. 

La clasa I, Cutova Eluryn Ioana a obținut premiul I, iar la clasa a III-a, Cutova Inya, tot premiul 

I, îndrumate de domnul profesor de pian Ioan Caruțiu. 

Filip Irisa, de la clasa a V-a, a fost răsplătită cu premiul I, fiind coordonată de doamna 

profesoară de pian Marina Dunărințu.  

Eleva Tașu Antonia, clasa a VI-a, a reușit și ea perfomanța de a obține premiul I, sub 

îndrumarea doamnei profesoare de pian Adela Stoica. 

 Elevul Florescu Paul, clasa a VII-a, a primit din partea juriului premiul I, iar           Niță Aram, 

clasa IX-a, a obținut premiul II, fiind coordonați de doamna profesoară de pian Sabina Oprea. 

 Elevii Colegiului Național de Arte ”Regina Maria”, Constanța, coordonați de doamna profesor 

Ghilescu Magda participă în perioada 20 - 23 aprilie 2019 la Festivalul Internațional de Flaut “Marea 

Neagră”. Ansamblul ”Flautissimo”, format din Ghilescu Anastasia (clasa a IV-a), Hairabetian Ștefan 

(clasa a V-a), Nicolaev Bianca (clasa a VI-a), Chiriac Oana Elena (clasa a VII-a), Paraschiv Sara 

Maria (clasa a VII-a), Presadă Antonia Ioana (clasa a VII-a), Lazăr Andreea (clasa a VIII-a) și Petcu 

Ana Maria (clasa a VIII-a), va participa la Recitalul Extraordinar al Ansamblurilor în data de 21 aprilie 

2019, ora 17.00, la Muzeul de Artă Constanța, în cadrul acestui festival. 

Pentru prima dată pe o scena din Constanța, vor cânta împreună 20 de flautiști: Tutti Flutti 

Ensemble din Hong Kong și Ansamblul Flautissimo de la Colegiului Național de Arte ”Regina Maria”. 

Cele două ansambluri vor fi dirijate de Maestrul Matthew Wu din Hong Kong. 
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Ediția a VI - a din acest an este realizată în parteneriat cu Lions Club Constanța și are ca invitați 

artiști de talie internațională din mai multe țări, precum Hong Kong, Korea de Sud, Malaezia și 

Romania. Festivalul are programat în data de 20 aprilie 2019, ora 17.00 un Concert Extraordinar al 

Eurasia Flute Society Quartett, care va avea loc la Muzeul de Artă din Constanța, sala Nicolae 

Grigorescu. 

 Pe data de 21 aprilie ora 17.00, de asemenea la Muzeul de Arta din Constanta, va fi un Recital de 

Duouri celebre, pentru două flaute, iar în partea a doua a concertului vor evolua două ansambluri de 

flaute, fapt ce va constitui o premieră în Constanța. 

In perioada 4-7 aprilie s-a desfășurat la București CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE 

DANS CLASIC ȘI CONTEMPORAN – „LEBĂDA DE CRISTAL”, de unde elevii secției de 

coregrafie ai Colegiului Național de Arte „Regina Maria” s-au întors cu un impresionant palmares: 

Premiul I și Premiul II, dans clasic, Petrovici Dalia cls.aV-a, Premiul I, dans clasic Negoi 

Alessia cls.a VII-a, Premiul III și Mențiune dans clasic Busuioc Bianca cls.a IX-a, Premiul II și 

Mențiune, dans clasic Luca Edis cls a IX-a, Premiul I și Premiul II, dans clasic, Merdicos Marius cls.a 

IX, Premiul I dans contemporan Merdicos Marius cls.a IX, Premiul I și Premiul I, dans clasic Ramazan 

Iasmin cls.a IX-a, Premiul I și Premiul III dans clasic, Caraivan Mara cls.a X-a, Premiul I și Premiul 

III dans clasic, Hindaoui Sarah cls.a X-a, Premiul I dans contemporan Hindaoui Sarah cls.a X, Premiul 

I și Premiul I dans clasic, Popa Justin cls.a X-a, Premiul II dans contemporan Popa Justin cls.a X,  

Premiul I și Premiul III, dans clasic, Sorescu Alina cls.a XI, Premiul II și Premiul III, dans clasic, 

Petrovici Crina pregătirea și coregrafia prof. Carmen Chilea. 

Premiul Special pentru cea mai bună interpretare masculină Țențu Vlad cls. a XI, Trofeul 

secțiunii dans clasic, Premiul I și Premiul I dans clasic,Țențu Vlad, Premiul II dans contemporan, 

Țențu Vlad cls.a XI, Premiul II dans lyrical Pleșca Raluca cls.a X, Premiul III dans contemporan 

Nicoară Daria cls a X-a, Mențiune dans contemporan Maioru Diana cls a X-a, Premiul I solo open 

Tamaș Georgiana cls.a X-a, Premiul II dans de caracter, Mocanu Alexia cls aVIII-a, Premiul II dans 

lyrical Lungu Diana cls.a VII-a, Premiul III dans lyrical Abdulhai Alessia, pregătirea și coregrafia 

prof. Delia Boeru. 

Premiul I dans lyrical Negoi Alessia cls.a VII-a, Premiul I dans lyrical Caraivan Mara cls.a X-

a, Premiul II dans lyrical Hindaoui Sarah cls.a X-a, Mențiune dans contemporan Silco Dana cls.a IX și 

Premiul I duo contemporan Coteanu Francesca și Merdicos Marius cls.a IX, pregătirea și coregrafia 

Roxana Xenis-Oprea. 

            Trofeul secțiunii dans lyrical Petrică Cristina cls.a X-a, Premiul II dans contemporan Petrică 

Cristina cls.a X, Mențiune dans clasic Rață Bianca cls.a X-a, Mențiune dans de carcter Rață Bianca 

cls.a X-a, Premiul II solo open Rață Bianca cls.a X-a, Mențiune dans contemporan Coman Maria cls.a 

V-a, Premiul III dans lyrical Mutalap Demira cls.a V-a, Premiul II dans de caracter Colioglu Isabel, 

Coman Sara, Cuzmin Sofia, Dobroiu Andra, Gavari Oana, Mateiciuc Nadia, Mutalap Demira, Puricel 

Sara, Radu Teodora, Tătaru Isabela, Stângaciu Lavinia, Skulstad Ariana cls.a V-a, Premiul II dans 

contemporan caracter Colioglu Isabel, Coman Sara, Cuzmin Sofia, Dobroiu Andra, Gavari Oana, 

Mateiciuc Nadia, Mutalap Demira, Puricel Sara, Radu Teodora, Tătaru Isabela, Stângaciu Lavinia, 

Skulstad Ariana cls.a V-a, Premiul III duo dans clasic Abdulhai Alessia cls.a VII și Tudorică Răzvan 

cls.a X-a pregătirea și coregrafia Silvia Mitroi. 

  Premiul II ansamblu dans clasic: Abdulhai Alessia, Budur Bianca, Lungu Diana, Negoi Alessia, 

Milea Iris, Vaida Ana Maria, Bota Roberta, Giurgea Nicoleta cls.a VII, Premiul II quartet dans clasic: 

Budur Bianca, Lungu Diana, Milea Iris, Negoi Alessia cls.a VII-a, Premiul II duo dans clasic: 

Abdulhai Alessia și Lungu Diana cls.a VII-a, Premiul III și Mențiune dans clasic Abdulhai Alessia 

cls.a VII-a, Premiul III și Mențiune Lungu Diana cls.a VII-a, Mențiune și Mențiune Budur Bianca, 

Premiul III și Mențiune Nicoară Daria pregătirea și coregrafia prof. Mariana Baran. 

 Premiul I duo dans contemporan Pintilie Paula și Sofica Ioana cls. a XI-a, Premiul II dans 

contemporan Enache Diana cls.a IX-a, și Mențiune Pintilie Paula dans contemporan cls.a XI-a, 

pregătirea și coregrafia Bianca Manta. 
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 Premiul II solo lyrical Coteanu Francesca cls.a IX-a, Premiul II grup dans contemporan Grigore 

Ștefania, David Diana, Badea Antonia, Ion Liana, Joe Maia, Florea Daria, Dașoveanu Maria, Ioniță 

Georgiana, Neacșu Alexandra, Dămășaru Angelina, Popescu Daria cls.a VI-a, Premiul III dans 

contemporan David Diana cls.a VI-a și Mențiune dans contemporan Dașoveanu Maria cls.a VI-a 

pregătirea și coregrafia Angelica Mihale. 

 Premiul I duo lyrical Sorescu Alina și Țențu Vlad cls.a XI-a, Premiul III și Mențiune Petrovici 

Dalia cls.a VI-a, și Mențiune Petrovici Crina cls.a XII, pregătirea și coregrafia Aliss Tarcea. 

 Profesorii coordonatori Carmen Chilea, Delia Boeru, Roxana Xenis-Oprea, Silvia Mitroi, 

Mariana Baran, Bianca Manta, Angelica Mihale și Aliss Tarcea au fost răsplătiți cu DIPLOMĂ 

DE EXCELENȚĂ. 

 

 În perioada 22. 04 – 25. 04 2019, s-a desfășurat la București Olimpiada Națională de Coregrafie, unde 

cei 12 participanți au obținut un bogat palmares de 15 premii: 

 Premiul III și Premiul Special, secțiunea dans clasic, Negoi Alessia, cls.a VII-a, Premiul I și 

Premiul Special, secțiunea dans clasic, Merdicos Marius cls. a IX-a, Premiul III, secțiunea dans 

clasic, Ramazan Iasmin cls.a IX-a, Mențiune, secțiunea dans clasic, Luca Mario Edis, cls.a IX-a, 

Premiul III, secțiunea dans clasic, Hindaoui Sarah, cls.a X-a, Mențiune și Premiul Special, Caraivan 

Mara, cls.a X-a, Mențiune și Premiul Special, Popa Mihai Justin, cls.a X-a, Mențiune, secțiunea 

dans clasic, Sorescu Alina, cls.a XI-a, și Mențiune, secțiunea dans clasic, Petrovici Crina, cls.a XII-a, 

pregătiți de profesor Carmen Chilea. 

 Premiul III secțiunea dans clasic, Țențu Vlad Alexandru, cls.a XI-a, pregătirea profesor Delia 

Boeru și Mențiune, secțiunea dans contemporan Țențu Vlad Alexandru, cls.a XI-a, pregătirea profesor 

Delia Boeru și profesor Aliss Tarcea. 

 În perioada 17 - 19 aprilie 2019, a avut loc la București – Olimpiada națională de interpretare 

instrumentală pentru clasele III - VIII. Printre premianți se află și elevi ai Colegiului Național de Arte 

“Regina Maria” din Constanța. La secția pian s-au obținut următoarele rezultate: Mentiune - Inya 

Cutova, clasa a III- a, profesor Ioan Caruțiu; Mentiune - Antonia Tasu, clasa a VI-a, profesor Adela 

Stoica; Premiul III - Irisa Filip, clasa aV-a, profesor Marina Dunărințiu și tot Premiul III a obținut și 

Paul Florescu, clasa aVII-a, profesor Sabina Oprea. De asemenea, a mai obțiunt Mențiune eleva Daria 

Ostachi din clasa a V-a, profesor Fănică Mihai, la secția vioară. Acești elevi s-au calificat la etapa 

națională, deoarece au obținut toți Premiul I la precedentele etape, atât la cea județeană cât și la cea 

zonală desfășurată la Braila. 

  O săptămână mai târziu, tot la București, în perioada 22 - 24 aprilie s-a desfășurat Olimpiada 

națională de interpretare vocală, instrumentală și studii teoretice muzicale, clasele IX-XII. De 

asemenea,  elevii C.N.A. “ Regina Maria”, Constanța au obținut rezultate meritorii: la secția pian: 

Mențiune - Aram Niță, clasa a IX-a, profesor Sabina Oprea, la secția clarinet: Mențiune - Valentin 

Iatan, clasa a IX -a, profesor Stelică Oprea, iar la secția canto eleva Claudia Marinescu din clasa a XII-

a - Mențiune, profesor Roxana Boșneagu, iar  Premiul III a fost obținut de către eleva Ana Maria 

Soponaru din clasa a XI-a, profesor Laura Eftimie. 

 În perioada 22 - 26 aprilie s-a desfășurat Etapa Naționala a Olimpiadei de Arte Vizuale, 

Arhitectura și Istoria Artei la Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza din București. Elevii Colegiului 

de Arte "Regina Maria" din Constanța s-au întors cu 5 mențiuni și 1 premiu III: Premiul III -  Manole 

Mihai,  clasa a XI – a, secțiunea  modă,  profesor Cojocaru Victoria; Mențiune  - Popovici Silvia, 

clasa a XII - a, secțiunea pictură, profesor Broască  Aurelian; Mențiune  - Manea Elena, clasa a XII – 

a, secțiunea arta monumentală, profesor Botezatu Eugenia; Mențiune -Timofei Andreea, clasa a XII 

- a, secțiunea grafică, profesor Băluță Loretta; Mențiune  - Naum George Ioan, clasa a XII - a A  

sectiunea arhitectură, profesor Beșcucă Andrei; Mențiune  - Cristea Liliana Georgiana, clasa a XI – 

a, secțiunea proiectare ambientală, profesor Beșcucă Andrei. 

 Catedra de coregrafie a Colegiului Național de Arte Regina Maria, Constanța, ne-a obișnuit cu 

un palmares bogat: 
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Premiul I și Premiul II solo dans clasic, Petrovici Dalia cls.a VI-a, Premiul I solo dans clasic, 

Negoi Alessia cls.a VII-a, Premiul II și Premiul II solo dans clasic, Luca Mario Edis cls.a IX-a,  

Premiul I solo dans clasic Merdicos Marius, Premiul II solo dans contemporan Merdicos Marius cls.a 

IX-a, Premiul I și Premiul I solo dans clasic, Ramazan Iasmin cls.a IX-a, Premiul III solo dans clasic 

Silco Dana, cls.a IX-a,  Premiul I și premiul II solo dans clasic, Hindaoui Sarah, cls a X-a, Premiul II 

solo dans contemporan Hindaoui Sarah cls.a X-a, Premiul I și Premiul II solo dans clasic, Popa Justin 

cls.a X-a, Premiul II solo dans clasic Sorescu Alina cls.a XI-a, pregătirea și coregrafia prof. Carmen 

Chilea. 

 Premiul I solo dans clasic Țențu Vlad, cls a XI-a, Premiul I solo dans lyrical Lungu Diana cls.a 

VII-a, Premiul II solo open Tamaș Georgiana cls.a X-a, Premiul III solo dans contemporan Nicoară 

Daria cls.aX-a, pregătirea și coregrafia prof. Delia Boeru. 

 Premiul I solo lyrical Negoi Alessia cls.a VII-a, Premiul I solo lyrical Hindaoui Sarah cls.a X-a, 

Premiul III solo dans contemporan Silco Dana cls.a IX, pregătirea și coregrafia prof. Roxana Xenis-

Oprea. 

 Premiul I solo dans contemporan, Premiul I solo dans lyrical, Premiul I solo dans de caracter 

Petrovici Dalia cls.a VI-a, Premiul II solo dans clasic Busuioc Bianca cls.a IX, Premiul III solo dans 

clasic Oțelea Lavinia, cls.a XI-a pregătirea și coregrafia prof. Aliss Tarcea. 

 Premiul I solo lyrical Coteanu Francesca cls.a IX-a, Premiul II solo lyrical și Premiul III dans 

contemporan Encică Lavinia cls.a VIII, Premiul III solo lyrical Dașoveanu Alexia cls.a VI-a, Premiul 

III dans contemporan David Diana, Premiul I formație lyrical cls.a VI-a, pregătirea și coregrafia prof. 

Angelica Mihale. 

 Premiul II duo dans contemporan Pintilie Paula și Sofica Ioana cls.a XI-a, Premiul III solo dans 

contemporan Enache Diana cls.a IX-a și Mențiune dans contemporan Radu Ioana cls.a XII-a pregătirea 

și coregrafia prof. Manta Bianca. 

  Premiul III solo dans clasic Nicoară Daria cls.a X-a, pregătirea prof. Mariana Baran, Mențiune 

solo dans clasic Oțelea Lavinia, cls.a XI-a, pregătirea prof. Silvia Mitroi,   

Premiul I solo dans lyrical și Premiul pentru cel mai impresionant solo Merdicos Marius cls.a 

IX- a cu o creație proprie.  

Premiul I solo dans contemporan Budur Bianca cls.a VII-a, coregrafia prof. Carmen Chilea, 

Premiul II duo dans clasic Abdulhai Alessia și Budur Bianca cls.a VII-a, Premiul III solo dans clasic 

Abdulhai Alessia și Premiul III solo dans clasic Budur Bianca cls.a VII-a, pregătirea prof. Mariana 

Baran și Premiul III solo dans contemporan Abdulhai Alessia cls.a VII-a, coregrafia prof. Delia Boeru. 

- ATTITUDE BALLET FESTIVAL 26 MAI, BACĂU. 

Colegiul Național de Arte ”Regina Maria” Constanța, în parteneriat cu  Inspectoratul Școlar Județean 

Constanța și Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța a organizat faza națională a concursului 

,,Educație pentru sănătate” sâmbătă, 8 iunie 2019, între orele   10.00-18.00. 

 Aflat la a IX-a ediție, evenimentul este inclus în Calendarul Activităților Educative Regionale și 

Interjudețene - MEN 2019 și cuprinde patru secțiuni: clasa pregătitoare și clasa I – secțiunea colaj la 

care au participat 17 de elevi; secțiunea fotografie - clasele II – VI: 37 de lucrări; secțiunea afiș: clasele 

VII – VIII: 107 elevi, clasele IX – XI: 57 de elevi; însumând  218 lucrări, alături de secțiunea 

științifică la care participă pentru clasele VII – VIII: 53 de elevi şi IX – XI: 93 de elevi din  Neamț, 

Buzău, Argeș, Cluj, Bistrița, Harghita, Iași, Brăila, Covasna, Galați, Vaslui, Prahova, Caraș – Severin, 

Vâlcea, Brașov, Constanța și din municipiul București. 

Subiectele pentru proba științifică (clasele VII – XI), atât rezolvarea de itemi, cât și proba de 

creație, au fost propuse, ca în fiecare an, de partenerii de la DSPJ Constanța, iar pentru realizarea 

colajelor, a fotografiilor și a afișelor elevii au pus în evidență tema de anul acesta:  Ne protejăm 

sănătatea, ficare, peste tot! 
 Proiectul, derulat în spiritul respectării dreptului fiecărui copil la un nivel de viață suficient 

pentru a permite dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială, are ca suport Programul 

Național Educație pentru Sănătate în Școala Românească, realizat prin acordul dintre Ministerul 

Educației Naţionale și Ministerul Sănătății. 
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  Festivitatea de premiere a avut loc sâmbătă, 8 iunie 2019, ora 16.00, la sala „Sergiu 

Celibidache” a Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, deschisă de doamna Inspector Şcolar 

prof. Adriana Simona Popescu care a declarat că: Apreciez interesul elevilor din județele participante 

în condițiile în care concursul s-a suprapus cu finalul de an școlar și cu alte concursuri și evenimente 

și am convingerea că vor transmite mai departe, în familiile lor, în mediul școlar din care fac parte, 

experiențele acestui concurs care contribuie la promovarea unui  stil de viață sănătos. Și anul acesta 

inspectorii din județele participante au decis organizarea și desfășurarea etapei județene, respectând 

tematica propusă de Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța.  

  Premierea a fost precedată de un spectacol festiv, la care au fost invitați directorii școlilor 

participante, spectacol oferit de elevii premianţi şi profesorii Colegiului Național de Arte ”Regina 

Maria” Constanța, eveniment devenit deja tradiţie în cadrul acestui concurs.  Premiile, în cărți, afișele, 

pliantele au fost oferite de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, prin Inspector Şcolar prof. Adriana 

Simona Popescu,  Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța, prin doctor Loti Popescu, Master 

European Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănatate, coordonator al Biroului de Programe de 

Promovare a Sănătăţii şi Educaţiei pentru Sănătate din DSPJ Constanţa, editura Didactica Publishing 

House, editura Corint București, Școala Gimnazială nr. 30 Gheorghe Țițeica și Liceul Teoretic 

Ovidius, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța. 

 

 Corelând datele obținute de la Cosilierul educativ, prof. Magda Ghilescu, se remarcă faptul 

că elevii Colegiului Național de Arte au participat la peste 60 de proiecte educaționale la nivel 

local, județean, regional, național și internațional. 

 la nivelul unității școlare, cele 14 activități extrașcolare au fost otrganizate sub forma unor 

proiecte cu titluri diferite: 100 de artiști pentru 100 de ani, Creativitate  în folosul comunității, 

Expoziţia de Artă la Galeriile de Artă „Ovidius”, în cadrul Simpozionului internaţional 

„ÎNVĂŢĂMÂNT, CERCETARE, CREAŢIE”, 

 14 proiecte județene, la care elevii noștri au primit numeroase premii: Concursul de 

Interpretare Instrumentala, Vocala si Studii teoretice „Cantabile”, „50 de minute de magie 

literară”, Imagine și simbol în arta românească, Concurs Județean Educatie pentru sanatate, 

Concurs de balet „Arabesque”, „Cuvinte magice:Vă rog! Poftim! Mulțumesc!”; 

 11 proiecte regionale și interjudețene, la care elevii noștri au primit numeroase premii: 

Bucuria Sărbătorilor de iarnă, Poveste de familie, Copilăria cuvânt și culoare, COMPER- 

Comunicare, COMPER- Matematică, Micul școlar, Educație pentru sănătate, Toamna-un 

cântec în culoare, The Harmony of Nature-2019, Concurs Național Educatie pentru sanatate, 

Concursul  național de artă coregrafică „EURODANS”;  

 33 concursuri care au legătură cu specialitatea și care pun în valoare talentul elevilor CNA: 

Concursul National de Interpretare muzicala “Emil Pinghiriac”, Concursul National de Interpretare 

muzicala “Dimitrie Cuclin, Concursul National de Interpretare muzicala “Dan Cumpata”, 

Concursul National de interpretare vocala Crai Nou, Concursul National de Interpretare muzicala 

“V. GIULEANU”, Concursul National de interpretare vocala „Revelatia vocilor”, Concursul 

National de interpretare muzicala ”G.Georgescu”, Comorile condeiului, Euxin Math, The 19th 

JQA International Environmental Cildren’s Drawing Contest Japan, “Povestiri din Urbea  Veche -

Vatra” lansat de Ordinul Arhitecților, Concursul Naţional de Creaţie artistică – Bienala „VICTOR 

BRAUNER”, Concursul Judeţean „Portret de copil”, ed. a VIII-a, Concursul Naţional de Grafică 

„Constantin Găvenea”, Concurs „Marea Neagră Digitală”, „Concursul național al revistelor 

școlare”, Concurs de Matematica Aplicata Adolf Haimonovici, Matematica stiinta si limba 

universala, Concursul de creativitate în fizică și tehnologii Ștefan Procopiu, Concursul 

Internațional” Play Energy”, Fii Galtehnist, File de traditie multiculturala in spatial românesc, 

Sărbătoarea Învierii-Lumina sufletelor noastre, Concursul National de Chimie R. Ripan, Concurs 

Naţional George Emil Palade, Young Stars Ballet Competition 01-03.02.2019, DWC Romanian 

Qualifier, Movmnt International Dance Competition 8-10 martie, Russe, Bulgaria, Danube Dance 
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Fest, 27 martie, Galați; Concursul Internațional de Dans – Lebăda de Cristal, Attitude Ballet 

Festival Competition, Bacău, Festivalul de Dans „Stelele Aurii”; Concursul Internațional de Dans 

Black Sea, Concursul Național „Margareta Sterian”. 

 

Rezultete obținute la concursuri școlare: 

Etapa Premii  Total 

I II III Mentiune Premiu 

Special 

Alte 

premii 

 

Internațională 23 

 

28 27 24 8 7 117 

Națională 84 

 

40 48 35 11  218 

Județeană 79 

 

41 35 24 - - 179 

Zonală 15 4 6 3   28 

TOTAL  201 113 116 86 19 7 542 

Total premii –  542 

Rezultate obținute la olimpiadele școlare: 

STATISTICA  

FINALĂ 

Etapa Premii  Total 

I II III Mențiune Premiu 

Special 

Alte 

premii 

 

 Școală  41 32 37 14 - - 124 

Locală  1 1 - - - - 2 

Județeană 62 36 33 12 - - 143 

Zonală - - - - - - - 

Națională  1 - 8 11 - - 20 

TOTAL  105 69 78 37 - - 289 

Total premii – 289 Toate acţiunile comisiei s-au derulat conform planificării activităţilor de 

promovare a imaginii şcolii, înscrise în planul operaţional. 

 

COMISIEI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

Pe parcursul acestui an şcolar, Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar a 

manifestat o permanentă preocupare pentru rezolvarea tuturor tipurilor de conflicte care apar pe 

parcursul desfăşurării procesului instructiv-educativ şi nu numai. A existat o comunicare optimă 

între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor: elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-

biserică-primărie. Pentru a menţine aceste interacţiuni permanente între factorii prezentaţi lucrează 

membrii comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, legal constituită la nivelul şcolii noastre: 

Crîngașu Georgiana – coordonator,Stroia                Daniela – consilier psihologic si profesorii 

colegiului. 

 

De monitorizarea tuturor cazurilor de violenţă s-au ocupat membrii comisiei de prevenire a 

violenţei care au acţionat după o planificare a activităţilor. 

Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar a realizat o analiză SWOT a 

activităţii de pe semestrul I din anul şcolar 2018-2019 şi a stabilit: 
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 Puncte tari: 

- existenţa unei proceduri privind comunicarea informaţiilor către această comisie; 

- popularizarea ofertei educaţionale a şcolii; 

- încheierea şi desfăşurarea de activităţi în parteneriat; 

- apariţii TV şi în presa scrisă; 

- organizarea a numeroase activităţi extraşcolare; 

- mediatizarea activităţilor derulate atât în presă, cât şi pe forumul ISJ; 

- promovarea revistei şcolii; 

- crearea unui site. 

 

Puncte slabe:  

- neimplicarea unor cadre didactice în activitățile propuse de Comisia de combatere a violenței 

- neimplicarea tuturor cadrelor didactice în popularizarea imaginii şcolii; 

- neimplicarea familiei în procesul de educaţie civică. 

 

Oportunităţi: 

- existenţa unor resurse materiale şi umane de calitate; 

- atragerea unor fonduri; 

- preocuparea pentru perfecţionare a cadrelor didactice; 

- accesul la internet. 

 

Ameninţări: 

- diminuarea interesului părinţilor pentru problemele şcolii; 

- nealocarea unor fonduri din partea MEN care să susţină activităţile de combatere; 

- abandonul şcolar. 

 

CALENDARUL 

de pregătire şi desfăşurare a unor ore demonstrative pe problematica 

prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar 

 

CICLUL PRIMAR 
SEM I 

Nr. 
Crt. 

 
TEMA ACTIVITĂŢII 

 
CLASA 

 
DATA 

1 “ Cum afectează violenţa copiii? ” 
 

CP Oct.2018 

2 “Aşa da, aşa nu! ” 
 

I-IV Oct.2018 

3 “ Să învăţăm cum să ne salvăm colegii ” 
 

III-IV Nov.2018 

4 “ Cum evităm actele de violenţă? ” 
 

I-IV Nov.2018 

5 “ Puterea pumnului sau puterea minţii? ” 
 

IV Dec. 2018 

6 “ De la violenţa în familie la violenţa în şcoală ” IV Dec.2018 

7 “ Să spunem NU violenţei ” 
 

III Ian.2019 

8 “ Să prevenim actele de violenţă” 
 

II Ian.2019 
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Activitate de informare pe linia prevenirii traficului de persoane din parte ANITP. 
Pe parcursul semestrului au avut loc doua conflincte  in care au ftost implicati elevii: M. S., clasa 

aV-a ; C. S., clasa a XI-a . Tipurile de rezolvare a acestor conflicte s-au concretizat în observaţie 
individuală şi mustrare în faţa clasei (claselor –in cazul careelor de elevi) şi/sau în faţa consiliului 
profesoral, conform articolului 118 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din 
învăţământului preuniversitar. Respectându-se criteriile de acordare a notei la purtare afişate în 
fiecare clasă, dar şi prevederile R.O.I. şi a celorlate regulamente, consiliul fiecărei clase a hotărât 
împreună cu dirigintele (sau învăţătorul) cuantumul scăderii notei la purtare pentru fiecare elev în 
parte. Acest lucru s-a realizat în ultima săptămână a semestrului I 

 

CALENDARUL 
de pregătire şi desfăşurare a unor ore demonstrative pe problematica 

prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar 
 
CICLUL GIMNAZIAL/LICEAL  SEM I 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEM II 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

 
TEMA ACTIVITĂŢII 

 
CLASA 

 
DATA 

1 “Conflicte în colectivul de elevi ”- eseuri şi desene 
prezentate de elevi 

V Oct. 2018 

2 “Cum combatem violenţa? ”- dezbatere VI Oct.2018 

3 “ Diferenţele – surse de conflict? ” - discuţii libere VII Nov.2018 

4 “ Violenţa în familie” - studiu de caz VIII Nov.2018 

5 “ De la violenţa verbală la violenţa fizică” 
- dezbatere 

V-VIII Nov.2018 

6 “ Violenţa verbală în rândul elevilor” - discuţii 
libere 

IX Dec.2018 

7 “ Lecţii de viaţă ”- discuţii libere X Dec.2018 

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

XI Ian.2019 

9 
 

“Atitudini pozitive şi negative faţă de sine” XII Ian. 2019 

Nr. 
Crt. 

 
TEMA ACTIVITĂŢII 

 
CLASA 

 
DATA 

1 “ Metode de disciplinare nonviolente” Iv Feb.2019 

2 “ Puterea exemplului din familie ” V-VI Feb.2019 

3 „Fac ce vreau, dar ştiu ce fac” VII-VIII Mart.2019 

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

IX Mart.2019 

5 “ Cine este vinovatul? ” X Apr.2019 

6 “ Pauzele dintre orele de curs şi violenţa ” XI Apr.2019 

7 “ Cum promovează televizorul violenţa? ” CP-III Mai 2019 

8 “ Învăţăm unii de la alţii nonviolenţa ” XII Mai 2019 
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COMISIA  DE EVALUARE  ŞI  ASIGURARE A CALITĂŢII 
 

Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2018-2019: 

 

Sistemul naţional de management şi asigurare a calităţii reprezintă totalitatea structurilor 

instituţionale, normelor, procedurilor şi activităţilor concrete de proiectare, implementare, evaluare şi 

revizuire/îmbunătăţire a calităţii la nivelul sistemului de învăţământ, al subsistemelor şi al unităţilor 

şcolare.  

Obiectivul central al strategiei generale adoptată în Colegiul Naţional de  

Artă „Regina Maria” Constanţa îl reprezintă asigurarea calităţii educaţiei în  concordanţă cu strategia 

de dezvoltare a învăţământului din România şi cu integrarea acestuia în spaţiul european. 

Activitatea Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii in Educatie din c adrul Colegiului 

Naţional de Artă „Regina Maria” Constanţa s-a fundamentat pe principiul educaţiei de calita te 

legiferat de ARACIP (noiembrie,2005), având următoarele caracteristici: 

• este centrată pe clienţii ş i beneficiarii serviciilor educaţionale; 

• este oferită de instituţii responsabile; 

• este orientată pe rezultate; 

• este promovată de lideri educaţionali; 

• asigură participarea actorilor educaţionali în valorizarea resursei umane ; 

• se realizează prin dialog ş i parteneriat; 

• se bazează pe inovaţie şi diversificare; 

• abordează sistemul educaţional unitar , în mod sistemic; 

• are ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a performanţelor. 

Scopul activităţii Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din instituţia noastră este 

acela de a îmbunătăţi calitatea educaţiei , definite ca un ansamblu de caracteristici ale unui 

program de studiu şi al fumizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, 

precum şi standardele de calitate.  
Avându-se în vedere legislaţia actuală şi reglementările în vigoare în domeniul asigurării calităţii 

în învăţământ şi în conformitate cu prevederile articolului 12 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin legea nr. 87/2006, cu 

modificările ulterioare, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a urmărit îndeplinirea 

următoarelor atribuţii:  
a) Coordonarea aplicării procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de 

Consiliul de Administraţie al şcolii, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute în lege; 
 
b) Elaborarea rapoartelor de evaluare internă privind calitatea educaţiei în Colegiul Naţional de  

Artă „Regina Maria” Constanţa. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin listare şi 

mediatizare; 
  
c) Elaborarea Planului de măsuri, în conformitate cu cele constatate, formulându-se propuneri de 

îmbunătăţire a educaţiei în şcoală. 

  

Principalele direcţii de acţiune: 

 

În anul şcolar 2018-2010, echipa managerială a Colegiului Naţional de  

Artă „Regina Maria” Constanţa a asigurat permanenţa şi coerenţa autoevaluarii prin numirea unei 
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Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi prin crearea unui cadru formal de desfăşurare a 

acţiunilor de autoevaluare. 

În vederea realizării scopului propus , activitatea CEAC s-a concentrat, în anul şcolar 

2018/2019, p e  monitorizare  şi evaluare  instituţională, proiectare  şi desfăşurarea  activităţilor  

comisiei.  
Plecând de la acest deziderat, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Colegiul 

Naţional de Artă „Regina Maria” Constanţa, a urmărit în primul semestru al anului şcolar 2018-2019, 

aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii la nivelul unităţii şcolare, prin desfăşurarea 

următoarelor activităţi: 
 
1. Elaborarea de măsuri pentru asigurarea calităţii;  
2. Elaborarea măsurilor de îmbunătăţire şi a instrumentelor necesare aplicării acestora;  
3. Verificarea procedurilor existente şi elaborarea de noi proceduri, în concordanţă cu necesităţile 

şcolii şi legislaţia existentă 

  
Activităţi desfăşurate: 

 

Calendarul aplicării instrumentelor de asigurare a calităţii la nivelul Colegiului Naţional de  

Artă „Regina Maria” Constanţa a fost următorul:  
- Analizei activităţilor desfăşurate în anul şcolar precedent pe baza raportului de activitate întocmit.  
- Realizarea Raportului de autoevaluare pentru anul şcolar 2017-2018.  
- Realizarea şi popularizarea Planului de Acţiune al Şcolii.  
- Planul de acţiune al CEAC.  
- Realizarea planului remedial pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în Colegiul Naţional de  

Artă „Regina Maria” Constanţa  
- Întocmirea Planului Managerial al CEAC pentru anul şcolar 2018-2019. 

Obiectivele urmărite de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Colegiul Naţional de  

Artă „Regina Maria” Constanţa au fost următoarele:  
- Stimularea participării active şi implicarea elevului în procesul învăţării 

Modalităţi de evaluare a obiectivelor:  

Teste, chestionare aplicate elevilor 

Discuţii cu  învățătorii și diriginţii claselor referitoare la problemele întâmpinate de elevi la orele de 

curs  
Indicatori de realizare:  

Rapoarte de informare cuprinse în planurile comisiilor metodice, cel puţin 70% din ore se vor 

desfăşura utilizând metode active de învăţare centrate pe elev.  

Realizarea de asistenţe şi interasistenţe   
Programele pentru disciplinele opţionale (CDŞ) care să vină în acord cu interesele elevilor. Minimum 

70% din proiectele didactice vor avea cuprinse metode moderne de instruire şi urmărirea aplicării lor 

atât în cadrul comisiilor metodice cât şi de către reprezentanţii CEAC.  
- Implementarea sistemului naţional de asigurare a calităţii  
Modalităţi de evaluare a obiectivelor:  
Procesele verbale de la şedinţele de difuzare/diseminare a informaţiilor  
 
Procesele verbale de la şedinţele de informare privind asigurarea calităţii   

Asistenţe la ore  
Realizarea, prezentarea şi afişarea la loc vizibil a Planului de acţiune al şcolii  
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Indicatori de realizare:  

Participarea cadrelor didactice din şcoală la sesiuni de informare  
Creşterea calităţii activităţii instructive-educativă oferită de şcoală.  
Îmbunătăţirea rezultatelor la simulări  
Menţinerea la peste 95% a procentului de promovabilitate.  
- Asigurarea calităţii pregătirii profesionale, în vederea creşterii şanselor de integrare profesională 

şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare  
Modalităţi de evaluare a obiectivelor:  

 Asistenţe la ore.  

Portofoliile cadrelor didactice.  

Portofoliile elevilor. 
 
1. Implicarea părinţilor în actul instructiv –eductiv  

Modalităţi de evaluare a obiectivelor:  
Şedinţe cu părinţii.  
Mentorate pentru părinţi.  
Participarea părinţilor la proiecte de informare şi instruire  
Indicatori de realizare:  

Participarea cadrelor didactice la proiecte în vederea instruirii şi formării lor în vederea dobândirii 

competerţelor necesare realizării unor activităţi specifice cu părinţii 

 Număr de părinţi participanţi la şedinţe  
Determinarea frecvenţei de participare a părinţilor la activităţi  
1. Reprezentarea imaginii şi intereselor şcolii în zonă  
Modalităţi de evaluare a obiectivelor:  

Procesele verbale de la şedinţele cu părinţii  
Realizarea acordului de parteneriat şcoală – părinte – elev  
Procese verbale de la diverse reuniuni organizate  
1. Asigurarea dobândirii de către elevi a noţiunilor de cultură generală necesare unei bune 

integrări în viaţa socio-economică a comunităţii  
Modalităţi de evaluare a obiectivelor:  
Participarea activă a elevilor la activităţile prilejuite de diverse evenimente  
Realizarea de parteneriate cu alte instituţii şcolare, agenţi economici, instituţii de interes public 

Participarea elevilor la proiecte lansate de diverşi parteneri  
Indicatori de realizare: 

Număr de parteneriate încheiate  
Număr de elevi participanţi  
Activităţi realizate. 

 

Activităţile prin care s-a urmărit realizarea acestor obiective au fost: 
 
 
1. Informarea cadrelor didactice din şcoală prin diverse metode privind principiile asigurării calităţii 

în educaţie.  
2. Aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie  
3. Elaborarea şi aplicarea planului de acţiune a şcolii privind asigurarea calităţii în educaţie  
4. Utilizarea softurilor educaţionale în procesul de instruire a elevilor  
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5. Asigurarea accesului elevilor în laboratoare, ateliere şi cabinete  
6. Popularizarea, pe diverse căi, a imaginii şcolii.  
7. Reconsiderarea parteneriatului şcoală – părinte – elev, pornind de la responsabilităţile ce revin 

fiecărei părţi.     
În ceea ce priveşte dezvoltarea profesională şi formarea continuă a cadrelor didactice şi 

nedidactice, s-au avut în vedere următoarele aspecte:  
1. Cunoaşterea legislaţiei privind perfecţionarea continuă a cadrelor didactice şi a cadrelor 

didactice auxiliare.  
2. Asigurarea accesului la informaţie pentru tot personalul din învăţământ.  
3. Consultarea paginii web a ISJ şi CCD şi informarea personalului didactic din şcoală despre 

activităţile şi noutăţile afişate.  
4. Promovare de oferte de programe şi activităţile CCD.  
5. Alcătuirea bazei de date privind situaţia perfecţionării prin grade didactice şi perfecţionare periodică 

la 5 ani.  
6. Asigurarea participării personalului din unitatea de învăţământ la activităţile de formare 

continuă organizate de instituţiile abilitate.  
7. Acordarea de consultanţă şi consiliere a cadrelor didactice privind înscrierea la definitivat şi grade 

didactice .  
8. Finalizarea dosarelor de înscriere la definitivat şi grade didactice şi depunerea acestora la ISJ.  
În ceea ce priveşte stabilirea indicatorilor  şi  standardelor  de evaluare a unităţii şcolare pentru 

activitatea educativă desfăşurată în Colegiul Naţional de  

Artă „Regina Maria” Constanţa, în anul şcolar 2018/2019 , membrii comisiei au prelucrat şi supus 

spre adoptare în vederea evaluării unităţii "Standardele de referinţă ş i indicatorii de performanţă 

pentru evaluarea ș i  asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar", conform Legii 87/2008, 

publicată în Monitorul Oficial al României, la data de 25 noiembrie , 2008. 

În urma activităţilor de monitorizare ş i evaluare şi ca urmare a respectării indicatorilor de 

performanţă şi standardelor de referinţă legiferate, membrii comisiei au coroborat rezultatele 

evaluării realizate pe marile domenii ale structurilor organizationale şi instituţionale specifice 

Colegiului Naţional de Artă „Regina Maria” Constanţa. 

 

 Astfel , la sfârşitul anului şcolar  2018/2019,  s-au  constatat urmatoarele: 

Domeniul  ,,Ca pacitate Educaţională": 
•indicatorul de performanţă -Structuri  instituţionale,  administrative şi manageriale a fost 

evaluat cu calificativul ,,Foarte Bine"; 

•indicatorul de performanţă – Baza materială a fost evaluat cu calificativul ,,Foarte Bine” 
•indicatorul  de performanţă -  Resurse umane – a fost evaluat cu calificativul ,,Foarte Bine". 

Domeniul ,,Eficacitate Ed ucaţională": 
•indicatorul de performanţă – Conţinutul programelor de studiu - a fost evaluat cu 

calificativul ,,Foarte bine"; 

•indicatorul de performanţă – Rezultatele învăţării - a fost evaluat cu calificativul 

,,Foarte bine"; 

•indicatorul de performanţă – Activitatea metodico-ştiinţifică - a fost evaluat cu calificativul 

,,Foarte bine"; 

•indicatorul de performanţă - Activitatea financiară - a fost evaluat cu calificativul ,,Foarte 

bine"; 

Domeniul ,,Managementul Calităţii": 
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•indicatorul de performanţă - Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii -   a fost 

evaluat cu calificativul , ,, Foarte Bine"; 

•indicatorul de performanţă – Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 

periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate - a fost evaluat cu calificativul 

,,Foarte bine"; 

•indicatorul  de  performanţă  - Proceduri  permanente  şi  obiective  de evaluare  a  

rezultatelor  învăţări i - a  fost  evaluat  cu  calificativul ,,Foarte bine"; 

•indicatorul de performanţă a Calitatii corpului profesoral – Foarte bine"; 

•indicatorul de performanţă - Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării- a fost evaluat cu 

calificativul ,,Foarte bine"; 

•indicatorul de performanţă - Baza de date actualizată sistematic - a fost evaluat cu 

calificativul ,,Foarte bine"; 

•indicatorul de performanţă - Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii 

educaţiei - a fost evaluat cu calificativul ,,Foarte bine" 
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ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Derularea unor activităţi foarte variate care corespund nevoilor elevilor 

 Implicarea elevilor în acțiuni caritabile; 

Interes crescut pentru anumite tipuri de activităţi extraşcolare și realizarea 

acestora conform propunerilor elevilor și ale părinților; 

Abordarea creativă și interactivă a activităților desfășurate, varietatea 

acestora; 

Implicarea unui număr foartemare de elevi în activităţi; 

Obținerea unui număr impresionant de premii la cultură generală și 

specialități la concursurile din cadrul proiectelor educaţionale aprobate în 

CAEJ/CAEN/CAER 

Atragerea părinţilor în activităţile extracurriculare şi comunitare prin 

implicarea efectivă a acestora în activitate; 

Încheierea de parteneriate educaţionale. 

Crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile 

interpersonale; 

Dezvoltarea creativităţii și a spiritului de echipă 

Implicarea insuficientă a unor părinți și profesoricîn unele activități; 

Atragerea unui număr redus de parteneri; 

Inexistenţa unor fonduri pentru realizarea activităţilor; 

Timpul și spațiu alocate pentru activităţi insuficiente. 

      -     Neinformarea la timp a comisiei despre toate activitățile ce    

              urmează a fi derulate pentru popularizarea acestora; 

       -    Nepredarea la timp a rapoartelor   

       -    Fonduri insuficiente pentru realizarea activităţilor şi pentru a     

              răsplăti rezultatele obţinute de elevi; 

       -    Timpul insuficient alocat pentru activităţi agreate de elevi 

 

 

OPORTUNITǍȚI AMENINȚǍRI 

Dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni 

organizate în parteneriat; 

Dezvoltarea personalităţii complexe a elevlor prin implicarea acestora în 

diferite tipuri de activităţi; 

Promovarea ideilor proprii ale copiilor/părinţilor şi punerea lor în practică; 

Implicarea părinţilor în proiectarea,organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare 

Oportunitatea de a descoperi elevi talentați, creativi. 

Atragerea în activităţi educaţionale a unui număr cât mai mare de membri ai 

comunităţii. 

Insuficientă conştientizare a părinţilor privind rolul lor de principal partener 

educaţional al şcolii; 

Influenţa negativă a stării economice generale asupra cadrelor didactice şi 

elevilor; 

Dificultatea monitorizării stricte a activităților; 

Supraaglomerarea elevilor prin implicarea în mai multe activități. 
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Luând în considerare cele relatate mai sus, apreciem că în anul şcolar 2018-2019 au fost atinse 

obiectivele prevăzute în planurile manageriale ale comisiilor asigurând progresul şcolar, creşterea 

prestigiului şcolii şi a performanţei. 

 Prezentul raport al activităţii şcolare al Colegiului Naţional de Arte ,,Regina Maria” 

Constanţa a fost întocmit în baza rapoartelor     comisiilor metodice, realizate de: 

Prof. Georgiana Crîngaşu- responsabil Catedra de Limbă şi literatură română 

Prof.  Felicia Georgescu- responsabil Catedra  de Limbi Moderne 

Prof.  Tamara Marcu – responsabil Comisia Matematică- Informatică 

Prof. Grety Bunea- Catedra de Ştiinţe 

Prof. Aurelia Lazăr- responsabil  Catedra educaţie fizică şi sport 

Prof. Claudia Codreanu –responsabil Comisia Metodică a Învăţătorilor  

Prof. Băluţă Loretta- Responsabil Catedra Arte Vizuale 

Prof. Grigore Marcel- Responsabil Catedra Arte Vizuale 

Prof. Inga Dăşanu- Catedra Pian 

Prof. Veronica Radu- Catedra Studii Teoretice şi Canto 

Prof. Boeru Delia- Catedra Coregrafie 

Prof. Păun Gelu – Catedra Suflători-percuţie 

Prof. Ghilescu Magdalena- consilier educativ 

Înv. Irina Căpătînă- responsabil Comisia  Perfecţionare 

Prof. Psiholog Stroia Daniela- Consilier Educativ 

Prof. Dimcea Mirela- responsabil C.E.A.C. 

Daniela Nicoară- contabil  

 

 Director adjunct,                        Director, 

Prof. Sorina Eftimi                Prof. Chilea Carmen
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