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PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 

2021-2026 

I. Mediul intern și extern 

A. Prezentare generală- context național și internațional 

În 2015, România și celelalte 192 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite adoptă 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, care cuprinde 17 obiective de dezvoltare durabilă, 169 

de ținte și 232 indicatori. Obiectivul 4 Educație de calitate, ținta 4.7. se referă explicit la EDD, 

respectiv „până în 2030, asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele 

necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv, printre altele, prin educația pentru 

dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea 

unei culturi a păcii și non-violenței, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale și a 

contribuției culturii la dezvoltarea durabilă”. 

În 2016, la Batumi, România a participat la cea de-a 8-a Conferință Ministerială Mediu 

pentru Europa, unde s-a adoptat cadrul pentru viitoarea implementare a Strategiei UNECE 

pentru Educație pentru Dezvoltare Durabilă și s-a stabilit necesitatea implementării EDD pentru 

atingerea obiectivelor din Agenda 2030, în special în ceea ce privește Obiectivul 4 și ținta 4.7. 

Educația pentru Dezvoltare Durabilă este abordată transversal in curriculumul formal din 

învățământul preuniversitar din România, însă și în activitățile extracurriculare și extrașcolare 

(îndeosebi în cadrul programului național Școala Altfel). 

Temele cheie privind dezvoltarea durabilă abordate includ, printre altele, reducerea 

sărăciei, îndatoririle cetățenești, pacea, etica, responsabilitatea, în contextul local și global, 

democrația și guvernarea, justiția, securitatea, drepturile omului, sănătatea, egalitatea de gen, 

diversitatea culturală, dezvoltarea rurală și urbană, economia, modelele de producție și de 

consum, responsabilitatea civică, protecția mediului, managementul resurselor naturale și 

diversitatea biologică și a naturii. Educația pentru Dezvoltare Durabilă se realizează nonformal 

și informal și prin numeroasele parteneriate pe care MEN le are cu autorități publice centrale și 

locale, operatori economici și ONG-uri. Tematicile acestor parteneriate, în ceea ce privește 

învățământul preuniversitar se referă la reducerea sărăciei, drepturi civile și responsabilități 

sociale la nivel local/regional/global, drepturile copilului, egalitate și diversitate, toleranță și 

respect, dezvoltare rurală și urbană, protecția mediului, managementul resurselor naturale. 

Temele susținute în cadrul cursurilor de formare pentru profesorii din învățământul 

preuniversitar vizează: educația pentru mediu, învățarea experiențială, educația pentru 

dezvoltarea sustenabilă a societății, protecția mediului ca parte a curriculumului național, 

dezvoltare sustenabilă și inovativă, competențe pentru dezvoltare durabilă. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Agenda%202030%20SDG.PDF
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/odd4/
https://www.edu.ro/sites/default/files/Declaratia%20comuna%20a%20ministrilor%20mediului%20si%20educatiei%20Batumi%202016.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Declaratia%20comuna%20a%20ministrilor%20mediului%20si%20educatiei%20Batumi%202016.pdf


B. Informații generale despre contextul epidemiologic 

1) Ce este starea de alertă?

Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situație de urgență de amploare și intensitate 

deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de 

măsuri cu caracter temporar, proporționale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al 

acesteia și necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții, 

sănătății persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale și culturale importante ori a 

proprietății. 

În România, starea de alertă a fost inițial instituită în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 55/15 pentru o perioadă de 30 de zile ca urmare a evoluției situației epidemiologice 

naționale și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

Ulterior, starea de alertă este prelungită în baza Hotărârii Guvernului. Pe toată durata 

stării de alertă este obligatorie purtarea corectă a măștii de protecție în spațiile publice 

închise, spațiile comerciale și transportul în comun. 

Măsuri de prevenire și protecție în sălile de clasă: 

 la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar,

nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu va trebui să depășească

37,3 grade Celsius) de cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga

durată de desfășurare a activității;

 vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști

de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc);

 se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs

(pupitre, mese, scaune), clanța ușii, mânerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin

ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide, înainte și după fiecare serie de

elevi prezenți la activitățile de pregătire;

 în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de

informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-

Cov 2;

 intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și

alte încăperi, sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și

dezinfectate în mod regulat;

 există permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini,

care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar.

 În sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel

încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul

față de altul

 pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura

reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să

se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea fără a parcurge toată suprafața sălii;

personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea vor dirija candidatul direct

către locul destinat.



II. LICEUL DE ARTE "VICTOR GIULEANU'' RM.VALCEA

SCURT ISTORIC 

• În preajma anului 1957, pe 15 septembrie, se petrecea un eveniment important în viața
spirituală a orașului Rm.Vâlcea: organizarea primelor grupe și clase de elevi ale unei
viitoare instituții speciale de învățământ muzical și de artă plastică. În baza unui ordin
al Ministerului Invatamantului și Culturii se înființeaza "Scoala de Muzica și Arte
Plastice - Rm.Vâlcea".

• Inițial școala a funcționat într-o frumoasă casa boierească care asigura climatul
specific desfășurarii unui învățământ artistic.

• Procesul de învățământ era asigurat la început de cadre  didactice,  care aveau o
pregatire muzicală la nivelul absolventilor scolilor profesionale militare de muzica sau
al amatorilor proveniti  din randul celor care primisera o instruire muzicala
particulara.

• Infiintarea Scolii de Muzica si Arte Plastice  s-a înfaptuit  într-o  vreme cînd
Rm.Vâlcea avea un trecut cu o viata muzicala - artistica culta. Primul director al scolii
de muzica și arte plastice din Rm.Valcea a fost profesorul Ion Ionescu Basu.

• Intre anii 1957 si 1985, corpul profesoral al scolii a fost imbogatit cu nume de marcă
ale culturii muzicale râmnicene dar și nationale: prof. Irina Satchi Popovici, pro£
Angela Buica, prof. Eugen Ciorascu, prof. Marius Giura, prof. Gheorghe Teodorescu,
pro£ Nicolae Manda, pro£ Ana Petrus, prof. Aurel Popescu, pro£ Maria Branescu,
prof. Eugenia Gazdoiu,  prof.  Gelu  Stratulat, prof. Paula Comisarschi.

• În anul 1979, în urma unei hotarari luate la nivel national,  școlile  de muzica   și  arte
plastice  au  devenit  sectii  de  arte pe  langa   școlile  generale în marile  orașe ale
tarii. La fel  s-a întâmplat   și  cu  școala  noastra,  care  a devenit, sectie de muzica"
pe langa școala generala nr. 1 din Rm.Valcea, avandu-i ca directori pe profesorii
Gheorghe Popa, Schitea Sabina, Grigorescu Ion :;;i Pitigoi Gheorghe. Pentru o scurta
perioada de timp, functia de director adjunct pentru probelemele sectiei de muzica i-a
revenit prof.  Manda Nicolae.

• Sediul școlii a fost stabilit la Liceul de Chimie Rm.Valcea :;și în alte doua localuri
improprii desfiișurarii activitatii. Cu toate acestea, în aceasta perioada tulbure și-au
început activitatea în scoala noastra profesori  care au dus pe culmi dintre cele mai
inalte invatamantul artistic muzical valcean: prof. Elena Balici, prof. Vasile Nelu,
prof. Mariana Mihiiilescu, prof. Doina Olteteanu, prof. Ion Olteteanu, prof. Mihail
teranescu, prof. Liliana Barbu, prof.Marius Cristea, prof. Grigore Ilie,  prof. Marian
Giuran.

 Anul 1990, a adus schimbarea și pentru școala noastra care, datorita implicarii

doamnei profesor Augustina  Sanda Constantinescu, a profesorului
 Aurel Popescu și a profesorului Eugen Sitaru, a devenit Liceul de muzica și arte

plastice Rm.Valcea. Directorul noului liceu a fost prof. Aurel Popescu (1990 -
1991) urmat de prof. Gheorghe Timofte (1991- 2002 si 2006- 2011). Intre anii
2002 și 2006 1iceu1 a fost condus de prof. Nelu Vasile, 2011 - 2012 prof.
Marian Giuran, 2012- 2014 prof. Algina Tricuta, 2014- 2015 prof. Marian
Cristi Stroe, 2015-2017 prof. Laura Stanca, iar din 2017 în prezent Liceul este
condus de prof. Keresztely Annemarie.

 Anu1 2012 a fost marcat de acordarea numelui marelui profesor VICTOR

GIULEANU liceului nostru. 

 Intregirea ciclu1ui liceal  ș i  colarizarea mai multor elevi a dus la crearea

 însemnata  a  numarului  personalului   didactic  necesar  scolii,  îndeosebi  la

 specialitatile invatamantului muzical si de arta plastica. Astfel profesori ca: Doina



Ghitan, Valentin Ciobotea, Cristiana Lazar, Marian Stroe , Laura Stanca, Luminita 
Stancu, Cristiana Guraliuc, Mihaela Manafu, Monica Ragu itu,Roxana Stroe, 
Mihaela Stamate, Petre Sima, Adrian Zamfir, Adrian Munteanu, Traian Stefan 
Boicescu, Natalia Stefan, Tatiana Dumbrava, Cercelaru Cristina. 

 In conditiile acestei intensificari a activitatii cultural - educative, rezultatele

deosebite ale elevilor nu au întarziat să apară. Ne mândrim cu elevi de exceptie

care au caștigat premii nationale ș i  intemationale ș i care prin munca lor au reușit

sa aduca faima scolii pe care o reprezinta.

 O parte însemnata dintre absolventii liceului nostru sunt acum studenti la

 academiile de muzica din tara sau strainatate, iar cei care au încheiat studiile

desfiișoara o activitate sustinuta pe scenele lumii.



Obiective 

Liceul de Arte ,Victor Giuleanu" din Rm. Vâlcea este o instituție 

școlara care ofera fiecarui elev realizarea la un nivel înalt a urmatoarelor 

deprinderi, atitudini  și cunoștinte: 

1. achiziționarea de valente educaționale pentru a fi într-o permanenta emulație

spirituală; 

2. motivația pentru învatarea permanentă  (studiul individual), întelegerea
ș i aprofundarea fenomenului artistic; 

3. cultivarea tradiției  și realitatilor nationale  și europene;

4. obținerea unui nivel optim de disciplina  ș i  comportament etic;

5. întelegerea sensului apartenentei la  diverse tipuri de   comunitati -

locala,  nationala, europeana  și intenationala; 

6. formarea unui adolescent autonom responsabil sa decida asupra propriei

vieti, sa determine articularea traseelor de dezvoltare psiho-aptitudinală 

intelectuală și personala; 

7. dobandirea capacitatii de a rezolva probleme, de a lua decizii, de a gandi
critic ș i autocritic. 



1. Analiza SWOTeste una dintre cele mai utilizate forme de analiză a activității

organizației școlare prin care se analizează și evaluează impactul punctelor tari și a

punctelor slabe (a slăbiciunilor mediului intern), cât și a oportunităților și a

amenințărilor care provin din mediul extern. În sens larg, analiza SWOT își propune

să răspundă la intrebarea: Unde suntem?

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-personal didactic calificat 100%, cei mai 

mulți cu gradul didactic I și un cadru 

didactic cu doctorat; 

-proiectarea şi desfăşurarea activităţii în 

acord cu curriculum –ul național; 

-consultarea elevilor şi familiilor pentru 

realizarea ofertei şcolii; 

-utilizarea metodelor moderne, activ-

participative la majoritatea disciplinelor în 

vederea atingerii competențelor cheie; 

-activități extrașcolare multiple; 

-consilierea tinerilor absolvenţi şi a cadrelor 

tinere noi de către directorul şcolii, în urma 

asistenţelor la ore; 

-participarea la cursuri de formare continuă a 

cadrelor didactice; 

-starea fizică a spațiilor școlare foarte bună; 

-conectarea rețelei școlare la Internet; 

-existența unui laborator multimedia, dotat 

cu materiale didactice corespunzătoare; 

-sala de sport este mare,bine întreținută 

,dotată cu material sportiv adecvat; 

-consiliul elevilor funcționează eficient; 

-există o bună colaborare cu părinții și 

autoritățile locale, și un parteneriat între 

părinți și școală, cu accent pe consilierea 

elevilor cu probleme de comportament. 

-număr mic de opţionale cross-curriculare; 

-există şi discipline la care demersul didactic are 

caracter expozitiv, elevul nu e implicat în propria 

formare; 

-lecţia nu e centrată pe aspectele concrete ale vieţii 

cotidiene a elevilor (nu se realizează un învăţământ 

formativ real); 

-evaluarea nu se centrează suficient pe reglarea de 

process; 

-lipsa pregătirii pedagogice a tinerilor absolvenţi; 

-formalismul activităţilor planificate la comisiile 

metodice; 

-insuficienta cunoaştere a particularităţilor de vârstă 

ale elevilor; 

-oferta curriculară nu satisface nevoile tuturor 

elevilor din școală, datorită faptului că se lucrează 

cu întreaga clasă; 

-existența elevilor dezinteresați de școală, datorită 

lipsurilor, anturajului, nesupravegherii de către 

părinți, absenței părinților plecați în străinătate; 

-nu s-au desfășurat proiecte educative care să 

implice mai mult comunitatea locală. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-accesul tuturor cadrelor şi elevilor la 

laboratorul multimedia, tablă interactivă 

pentru realizarea de ore diverse; 
-posibilităţi de diseminare a unor cursuri de 

formare 

-o mai bună organizare a activităţii pe 

comisii (analiza rezultatelor testelor şi 

stabilirea măsurilor de ameliorare, măsuri 

pentru modernizarea demersului educativ); 

-sprijinirea  tuturor iniţiativelor cadrelor 

didactice şi   elevilor   pentru îmbunătăţirea 

activităţii din şcoală; 

-accentul pe limba engleză şi informatică în 

solicitările pentru CDŞ ale părinţilor; 

-lipsa de interes a unor cadre pentru modernizarea 

metodelor de lucru; 

-Lipsa de motivaţie şi interes pentru şcoală a unor 

elevi şi părinţi; 

-evaluare neobiectivă, prin itemi neconcordanţi cu 

standardele minime şi maxime prevăzute în 

curriculum-ul național; 

-fluctuaţia cadrelor didactice; 

-starea materială precară a familiilor părinţilor; 

-lipsa de receptivitate a firmelor pentru 



-munca în echipă a cadrelor didactice; 

-colaborare cu ONG-uri și instituții culturale 

locale; 

-oferta școlii se vrea atrăgătoare pentru elevi 

ca aceștia să fie motivați în a învăța și a 

frecventa cursurile; 

-parteneriate cu comunitatea locală, firme, 

O.N.G; 

-creșterea ponderii cadrelor didactice cu 

rezultate deosebite. 

sponsorizarea şcolii; 

-lipsa motivației cadrelor didactice datorită unei 

salarizări necorespunzătoare; 

-imposibilitatea comunicării cu familiile elevilor 

problemă; 
-scăderea numărului de copii datorită scăderii 

natalității și a nivelului de trai al părinților; 
-nivelul de pregătire scăzut și criza de timp a 

părinților determină o slabă pregătire și 

supraveghere a elevilor; 

-instabilitatea legislativă, economică, socială; 

-concurența cu alte școli. 

TINTELE STRATEGICE (SCOPURI) 
GRUPUL ŢINTĂ 

 

 

 

 

 

 

GRUPURI DE INTERESE 

 

 

 

 

 ul Şcolar Judeţean Vâlcea 



OBIECTIVE STRATEGICE 

 Formarea abilităţilor, care să răspundă atât nevoilor prezente şi de perspectivă ale
comunităţii locale cât şi intereselor şi aspiraţiilor tinerilor.

 Pregătirea pentru învăţarea permanentă şi independentă.

 Dobândirea competenţelor de cunoaştere şi sociale care să le permită  absolvenţilor
continuarea studiilor în învăţământul  universitar şi non universitar, indiferent de profil.

 Vom căuta să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza
informaţia, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio –
culturale ale unei societăţi democratice

 Crearea unui mediu favorabil dezvoltării elevilor care sunt capabili de performanţă şi
pregătirea acestora în vederea participării la concursuri naţionale şi internaţionale.

 Evidenţierea rezultatelor obţinute de elevii noştri prin facilitarea unor concerte pe scena
Filarmonicii de Stat Ion Dumitrescu din Rm.Vâlcea

 Prezentarea de concerte şi audiţii în şcolile din oraş şi împrejurimi, cu scopul de a face
cunoscută activitatea care se desfăşoară în şcoala noastră

DOMENII FUNCŢIONALE 

I Dezvoltarea curriculară si extracurriculară 
1. Stabilirea ofertei scolii astfel încât să permită atât promovarea cunostinţelor fundamentale
(TC),cât si stimularea rutelor de pregătire individuală (CD.CDS). 
Termen: anual 
Răspunde:Comisia de curriculum, C.P., C.A. Consilierul Educativ. 
2. Adaptarea ofertei educaţionale a şcolii la specificul si la necesităţile populaţiei şcolare pentru a fi
cât mai atractivă si pentru a duce la atragerea de elevi la şcoala noastră. 
Termen: luna martie/anual 
Răspunde: Consiliul pentru curriculum 
3. Includerea în orarul scolii a orelor de consultaţii şi de pregătire suplimentară pentru elevii care vor
susține examenele naționale (evaluarea naținală, bacalaureatul), evitând astfel eşecul şcolar. 
Termen:anual 
Răspunde:Consilierul educativ, si profesorii care predau la clasele terminale. 

II Dezvoltarea resurselor 
1. Atragerea şi titularizarea cadrelor didactice calificate pe posturile vacante.
Răspunde : Consiliul de administraţie 
2. Încurajarea cadrelor didactice în vederea participării lor la activităţi de perfecţionare organizate la
nivel judeţean si naţional (grade didactice,cursuri de formare pe probleme de reformă,în domeniul 
consilierii şi orientării şcolare,operare P.C. etc). 
Termen:permanent 
Răspunde:Directorul, Responsabilul cu formarea profesională 
3. Eficientizarea activităţii de perfecţionare şi formare continuă la nivelul şcolii conform unui
program alcătuit pe baza unei analize de nevoi: 

- Formarea cadrelor didactice în sensul aplicării metodelor activ participative, de grup; 
- Cultivarea spiritului de echipă la cei doi parteneri implicaţi - educatori şi elevi; 

4. Permanenta monitorizare a iniţiativelor si acţiunilor didactice,optimizarea fisei postului în vederea
unei evaluări cât mai obiective. 
Termen:semestrial/anual 
Răspunde:Directorul, Consilierul educativ, C.A. Responsabilii  comisiilor metodice 



III Atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale 

 Elaborarea si lansarea unui program de atragere a resurselor bugetare si
extrabugetare pentru realizarea următoarelor obiective: 

 rea bibliotecii cu fond de carte şi partituri muzicale 
Termen: anul şcolar  2022 - 2023 

 Aplicarea, în continuare, a procedurilor de stabilire a nevoilor de îmbunătăţire a accesului la
resursele educaţionale (ex. achiziţionarea unor soft-uri educaţionale, up-datarea
calculatoarelor existente, achiziționarea unui pian mobil în vederea susținerii de concerte în
aer liber, pe scenele din oraș, achizițioarea unor imprimante alb/negru și color,
achiziționarea de noi instrumente muzicale etc).

Termen anul școlar2022 - 2023 
Răspunde:Directorul, C.A. 

IV Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

 coală – familie - comunitate să se finalizeze prin creşterea 
       prestigiului scolii; 

 i de orientare si consiliere în care să fie implicate notabilităţile 
oraşului alături de părinţi ai elevilor; 

 tărirea legăturii Şcoală - Poliţie,prin acţiuni comune care să vizeze siguranţa pe drumurile
publice si securitatea fizică a elevilor şi cadrelor didactice în scoală şi în perimetrul acesteia; 
acualizarea sistemului d supraveghere. 

 Diversificarea relaţiilor cu unităţile şcolare din oraş,din zonă şi judeţ;

 Iniţierea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG:-uri.
Termen:permanent 
Răspunde:Directorul, cadrele didactice, elevii, părinţii, reprezentanţii instituţiilor partenere 

 Aplicarea  unor schimburi de bune practici prin parteneriate educaţionale cu instituţii
publice sau şi ONG-uri, în vederea optimizării calităţii educaţiei. Promovarea sistematică a
valorilor cheie ale organizaţiei noastre.

Răspunde:Directorul,cadrele didactice 

 Revizuirea ofertei educaţionale în funcţie de nevoile de dezvoltare personală ale elevilor, de
rezultatele învăţării şi evaluării

Răspunde: Directorul, cadrele didactice, comisia de curriculum 

 Actualizarea sistematică a bazei de date (la orice modificare intervenită).
Răspunde:Directorul şi profesorul de informatică 
 Conducerea liceului  promovează introducerea unor sisteme ale calităţii şi consideră 
comparaţia cu alte instituţii de învăţământ ca un mijloc de identificare a posibilităţilor de 
îmbunătăţire a performanţelor; instituţia este deschisă la modificările din societate şi la cerinţele 
elevilor si părinţilor; personalul de conducere este preocupat de atragerea resurselor 
suplimentare.  

ITEMII DE EVALUARE 
1. Gradul de integrare a absolvenţilor în universităţi de profil sau profil diferit;
2. Rezultatele obţinute de cadrele didactice la examene;
3. Gradul de perfecţionare(formare)individuală/organizaţională a cadrelor didactice şi a elevilor;
4. Procentul de promovare la bacalaureat;
5. Inventarierea dotărilor materiale realizate şi completarea cu alte materiale;
6. Nivelul de realizare a bugetului de venituri şi cheltuieli.



 
 
 
FACTORI DE RISC 
1. Realizarea obiectivelor propuse va fi posibilă printr-o bună orientare şi mobilizare a resurselor 
umane şi material-financiare, dar pot apărea şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, 
neanticipate, conjuncturale. 
2. Pe perioade scurte (anuale semestriale), ţinând cont de realităţile momentului, pot apărea noi 
obiective care vor fi identificate şi cuprinse în Planul de dezvoltare anual al şcolii. 
 
ANALIZA PROIECTULUI INSTITUŢIONAL PROPUS 
De ce este preferabilă strategia noastră şi nu alta. 

 Ţintele stabilite sunt absolut necesare pentru existenţa şi dezvoltarea şcolii noastre; 

 Respectă politicile si strategiile de dezvoltare naţională şi locală; 

 Este realizabilă cu resursele existente si previzibile; 

 Foloseşte eficient resursele disponibile; 

 Conduce la creşterea calităţii educaţiei în şcoală; 

  

 Transformarea acestui proiect în realitate va fi posibilă numai cu implicarea deplină a tuturor 
părţilor : şcoală, familie, comunitate, autoritatea publică locală, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Vâlcea 
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PLAN OPERAŢIONAL 

 

SCOP: Îmbunătăţirea  imaginii şcolii prin asigurarea unui învăţământ de calitate şi prin crearea unui mediu modern şi propice desfăşurării 

procesului instructiv-educativ. 

 PRIORITATEA1:Modernizarea şi adaptarea infrastructurii şcolii la nevoile tipului de învăţământ vocaţional 

Context: 
- finalizarea lucrărilor  la nivelul unor cabinete, laboratoare, ateliere, corpuri de clădiri  
-continuarea dotării didactice a unor cabinete de muzică sau ateliere de artă plastică  

-amenajarea bibliotecii școlii 

Obiectiv1:Adaptarea bazei materialela nevoile unui învăţământ vocaţional 

Obiectiv 2:Achiziţionarea mijloacelor de învăţământ moderne şi a echipamentelor didactice 

Obiectiv 3: Adaptarea mediului pentru creşterea calităţii învăţământului 

Ţinte: 

 Îmbunătăţirea dotării laboratoarelor, atelierelor şi cabinetelor de specialitate, pe domenii de pregătire.Atragerea de resurse noi 

pentru investiții în baza materială 

 Creșterea ponderii fondurilor provenite din autofinanțare 

 

Măsuratprin: 

 Rapoarte de analiză pe compartimente 

 Continuarea reabilitării anumitor corpuri de școală, ateliere, cabinete 

 Adaptarea spaţiului la nevoile elevilor 
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Acţiunipentruatingereaobie

ctivului 
Rezultateaşteptate 

Datapână 
lacarevor 

fifinalizate 

Persoana/perso
ane 

responsabile 
Parteneri: Sursă de finanţare 

-Realizarea analizei şi 

diagnozei activităţii 

desfăşurate în unitatea şcolară 

-Elaborarea planurilor 

manageriale 

-Activităţi de continuare a 

reabilitării bazei materiale 

-Căutarea unor sponsori în 

vederea dotării laboratoarelor 

cu materiale didactice 

-Îmbunătăţirea 

parteneriatului dintre şcoală 

şi comunitatea-locală prin 

sprijinirea efectivă a 

proiectelor şcolii cu 

finanţare nerambursabilă. 

 

-Finalizarea 

amenajării cabinetelor 

de muzică pt. 

asigurarea unui 

învăţământ de calitate 

- Finalizarea 

amenajării atelierelor 

de arte plastice  pt. 

asigurarea unui 

învăţământ de calitate 

-Reabilitarea unor 

corpuri de clădiri-

acoperiș 

-Continuarea 

lucrărilor de 

amenajare şi dotare a 

sălilor de clasă, 

birourilor şi curţii 

interioare 

Septembrie 

2021- august 

2022 

Director 

Administrator 

patrimoniu 

Contabil 

Personal 

didactic şi 

nedidactic 

 

Primăria Municipiului 

Rm. Vâlcea 

Consiliu Local 

Comitetul reprezentativ 

al părinţilor 

Venituri proprii 

Buget local 

Sponsorizări 
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 PRIORITATEA 2:Eficientizarea demersului managerial prin organizarea în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor 

Context: 

-Asigurarea calităţii în formarea educativă printr-o serie de măsuri adoptate în funcţie de capacităţile intelectuale/ asigurarea competenţelor 

minime specifice specializărilor.Şcoala va urmări să devină un mediu de învăţaredeschis, în care pregătirea elevilor va fi cât mai eficientă. 

-Unităţile de învăţământ trebuie să şcolarizeze elevi în specializările solicitate de comunitatea locală,asigurând în acest fel forţa de muncă 

pregătită corespunzător 

Obiectiv 1: Eficientizarea demersului managerial 

Obiectiv 2: Organizarea în vedera atingerii standardelor şi finalităţilor 

Obiectiv 3 :Schimbare a mentalităţii şi dezvoltarea culturii calităţii la nivelul întregului personal al şcolii 

Obiectiv 4 :Implicarea cadrelor didactice în implementarea unor strategii didactice moderne care să permită creşterea calităţii 

Ţinta 1:Realizarea documentelor de planificare a activităţii manageriale 

Ţinta 2: Creşterea calităţii activităţii 

Ţinta 3:Numărul cadrelor didactice  care participă la cursuri de perfecţionare (obţinerea gradelor didactice, masterat, doctorat, cursuri de 

informatică, schimburi de experienţă cu şcoli similare din ţară şi străinătate) va crește în 2022 

Ţinta4:Mărirea eficienței procesului de învăţare prin modernizare metodelor de învăţare, prin învăţarea centrată pe elev 

Măsuratprin: 

-Realizarea planului managerial al directorului 

-Proiectarea eficientă a activităţii educative 

-Creşterea numărului de profesori care au gradulI, masterat, şi cursuri de perfecţionare înTIC şi specializarea proprie 

-Creşterea graduală a numărului de premii obţinute la concursuri şi olimpiadede specialitate 
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Acţiunipentruatingereaob

iectivului 

Rezultateaştept

ate 

Datapânălacar
evor 

fifinalizate 

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri: Sursă de finanţare 

-Elaborarea tematicii şi 

graficelor pentru şedinţele 

Consiliilor şi comisiilor 

- Asigurarea demersului 

didactic 

-Constituirea de echipe de 

lucru pentru realizarea 

proiectelor şi programelor 

-Repartizarea atribuţiilor şi 

a sarcinilor pentru membrii 

colectivelor de lucru 

-

Proiectareadidacticăoptimăş

irealizareaeficientăa 

testelordeevaluarea 

competenţelordobânditedeel

evi 

-Organizarea concursurilor 

şi a tuturor formelor de 

admitere în bune condiţii 

-Organizarea şi desfăşurarea 

programelor de remediere, 

menţiere a rezultatelor la 

concursuri şi olimpiade  

-Implementarea proiectelor 

privind diminuarea 

absenteismului şi eradicarea 

abandonului şcolar 

 

 

 

-Elaborarea de 

către toate 

cadrele didactice 

a documentelor 

şcolare conform 

noilor principii 

şi metode. 

 

 

 

 

 

 

-Mobilizarea 

cadrelor 

didactice pentru 

lucru în echipă. 

-Implicarea 

cadrelor 

didactice în 

activităţi de 

creşterea calităţii 

educaţiei. 

 

 

Permanent 

Director 

Responsabili de 

catedre/Arii 

Curriculare/CEAC/Ca

dre didactice/ 

Contabil/ 

Administrator 

ISJ Vâlcea 
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- Elaborarea programelor 

pentru disciplinele opţionale 

-Aplicarea proiectelor de 

curriculum şi planurilor 

cadru elaborate de unităţile 

şcolare şi avizate de 

Inspectoratul şcolar 

Judeţean 

-Iniţierea şi aplicarea 

programelor de orientare în 

carieră 

-Organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor extraşcolare 

conform programelor 

proprii 

-Asigurarea asistenţei 

sanitare şi a protecţiei 

muncii 

- Relaţionarea cu mediul 

social, cultural şi economic 

specific comunităţii locale 

- Aplicarea Programului 

guvernamental Laptele şi 

cornul 

- Repartizarea bugetului 

primit, conform legislaţiei 

în vigoare 

-Identificarea resurselor 

extrabugetare şi repartizarea 

lor conform priorităţilor 

- Aplicarea proiectelor de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comunicarea 

eficientă cu 

reprezentanţii 

locali. 

 

 

 

-Colaborarea 

eficientă cu 

personalul 

didactic auxiliar, 

contabil, 

adiministrator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunitatea 

locală 
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reparaţii şi investiţii 

Monitorizarea, evaluarea şi 

stabilirea de măsuri 

corective. 

Realizarea raportului de 

autoevaluare internă. 

Elaborarea planului de 

îmbunătăţirea 

performanţelor elevilor 

prinpregătire suplimentară. 

Creşterea cu 

10%anumărului

de elevi 

premianți la 

concursurile şi 

olimpiadele 

județene şi 

naționale. 

Permanent 

Director 

Responsabili de 

catedre/Arii 

Curriculare/CEAC/ 

Cadre didactice ISJ Vâlcea 

 

Aplicarea de chestionare 

elevilor referitoare la: 

stilurile de 

învățare,interesul pentru 

disciplina predată, 

dificultatea, volumul şi 

utilitatea temelor pentru 

acasă, modalități de 

evaluare formativă şi 

sumativă utilizate. 

Imbunătățirea 

feedback-ului 

profesori-elevi 

în scopul 

abordării celor 

mai adecvate şi 

moderne metode 

de predare-

învaţare. 

Anual 

Director 

Responsabili de 

catedre/Arii 

Curriculare/CEAC/Ca

dre didactice 
ISJ Vâlcea 
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 PRIORITATEA 3: Comunicare şi informare-Promovarea imaginii şcolii la nivel local şi judeţean 

Context: 

- Diminuarea  populaţiei de vârstă şcolară ca urmare a scăderii natalităţii şi a emigraţiei 

- Scăderea încrederii părinţilor în sistemul de învăţământ 

 

Obiectiv1:Asigurarea fluxului informaţional 

Obiectiv 2: Eficientizarea comunicării 

Obiectiv 3Reînoirea imaginii şcolii şi creşterea prestigiului în rândul elevilor şi părinţilor 

Obiectiv 4:Informarea părinţilor şi absolvenţilor învăţământului obligatoriu în legătură cu oferta de şcolarizare existente în planul de 

şcolarizare 

Ţinte: Proiectarea unei strategii de acţiune pentru îndeplinirea planului de şcolarizare şi promovarea imaginii şcolii 
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Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

aşteptate 

Data până 
la care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri: Sursă de finanţare 

-Întocmirea ofertei de 

şcolarizare pentru anul 

2020-2021, ținându-se cont 

de cerinţele de pe piaţa de 

muncă şi calificările 

acreditate ARACIP 

Corelarea 

planului de 

şcolarizare cu 

oferta de pe 

piaţa de muncă 

de la nivelul 

municipiului, 

judeţean, 

regional  

 
Decembrie 

2019 

Director 
Membrii comisiei 
pentru promovarea 
Ofertei de şcolarizare 

 

Parteneri locali 

Extrabugetare 

-Realizarea de materiale 

informative şi 

promoţionale; realizarea 

echipelor ce se vor ocupa de  

distribuirea materialelor 

informative la nivelul 

municipiului şi în tot 

judeţul. 

Distribuirea 

unui număr de 

500 de materiale 

informative: 

pliant, flyer, 

poster, CD 

inscripţionat cu 

informaţii 

despre şcoală. 

Profesorii devin 

purtătorii de 

cuvânt al 

mesajului școlii. 

 
Aprilie-Mai 

2020 

Director 
Membrii comisiei 
pentru promovarea 
Ofertei de şcolarizare 

Autorităţi locale şi 

regionale, ONG-uri 

Extrabugetare / 

sponsorizări 
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-Organizarea/ participarea 

la evenimentul " Bursa 

Ofertelor şcolare" 

Implicarea a cel 

puţin 50% din 

personalul 

unităţii în 

derularea 

acţiunilor 

 
Aprilie-Mai 

2020 

Echipa managerială 
CEAC 
Membrii comisiei 
pentru promovarea 
Ofertei de şcolarizare 
Comitetul de părinţi 
Consiliul elevilor 

Autorităţi locale şi 

regionale, ONG-uri 

Extrabugetare/sponsorizări

/ Fonduri proprii 

- Organizarea 

evenimentului" Ziua 

porţilor deschise"- prilej 

folosit pentru promovarea 

imaginii şcolii şi serbarea 

zilei colegiului printr-un 

program educativ-artistic, 

cultural şi sportiv 

Participarea 

absolvenţilor de 

clasa VIII, din 

judeţ şi din 

municipiu 

- participarea 

reprezentanţilor 

locali 

-participarea 

agenţilor 

economici 

 
Martie 2020 

Director 
Consiliu de 
Administraţie 
Cadre didactice 
Reprezentanţi părinţi 
Reprezentanţi 
Consiliu elevilor 

ISJ Vâlcea, 

autorităţi locale şi 

regionale,ONG-uri, 

Şcoli Gimnaziale 

Extrabugetare 

Fonduri proprii 

Sponsorizări 

Promovarea imaginii şcolii 

prin: 

-parteneriate educaţionale 

încheiate cu diferite şcoli 

gimnaziale 

-publicarea în presa locală 

de articole care au ca temă 

informaţii despre 

specializările existente în 

planul de şcolarizare, 

despre baza materială, 

despre activităţile şcolare şi 

extraşcolare. 

Promovarea cu 

succes a 

imaginii şcolii/ a 

ofertei de 

şcolarizare 

 
Aprilie 2020 

Director 
Consiliu de 
Administraţie 
Cadre didactice 
Reprezentanţi părinţi 
Reprezentanţi 
Consiliu elevilor 

Presa locală 

Posturi locale de 

televiziune 

Extrabugetare 

Fonduri proprii 

Sponsorizări 
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 PRIORITATE 4: Dezvoltarea parteneriatului şcoală-comunitate locală/ Dezvoltarea parteneriatului prin accesarea de 

proiecte europene 

Context: 

1. – Gradul ridicat de dificultate în realizarea unui proiect cu parteneri străini 

2. – Lipsa de timp şi resursă umană dornică să se implice suplimentar în astfel de proiecte 

3- Lipsa de interes a cadrelor didactice  de a implementa proiecte cu finanţare europeană în şcoală 

Obiectiv 1: Extinderea parteneriatului local şi străin 

Obiectiv 2: Creşterea eficienţei lucrului în parteneriat(cu parteneri locali sau străini) 

Ţinte: Implementarea unei strategii ce vizează colaborarea cu partenerii locali sau străini 

Măsurat prin: -existenţa unui număr mare de proiecte, parteneriate, acorduri cu parteneri locali, alte instituţii şcolare 

-existenţa unor proiecte  cu diferiţi parteneri internaţionale 

 

Acţiunipentruatingereaob

iectivului 
Rezultateaşteptate 

Datapânălac
arevor 

fifinalizate 

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri: Sursă de finanţare 

Iniţierea de proiecte de 

parteneriat la nivel local, 

naţional şi internaţional. 

Organizarea de activităţi 

comune cu parteneri locali/ 

parteneri străini. 

Lansarea de proiecte/ 

programe comune cu alte 

şcoli locale/ străine 

Schimburi de experienţă cu 

alte licee de artă din țară. 

-Realizarea de activităţi 

Permanent 

Director 
Cadre didactice 
 

Instituţii 

şcolare 

Autorităţi 

locale 

Sponsorizări 
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Colaborarea cu O.N.G-uri, 

asociaţii, fundaţii, instituţii 

de cultură şi artă. 

Colaborarea permanentă cu 

organele de poliţie, sanitare, 

gardieni publici, pompieri,etc. 

educative extraşcolare cu 

diferiţi parteneri locali. 

Realizarea unei reţele de 

comunicare eficientă şcoală 

- comunitate 

Organizarea unui forum de 

discuţii pe site-ul şcolii. 

Actualizarea agendei cu 

numere de telefon/ adrese de 

e- mail specifică comunităţii 

Permanent 

Director 

Cadre didactice 

 

Instituţii 

şcolare 

Parteneri 

locali 

 

Încheierea de parteneriate 

cu organizaţii din 

comunitatea locală 

Identificarea tuturor 

partenerilor locali. 

Incheierea de contracte de 

parteneriat. 

Desfăşurarea de activităţi 

comune cu aceştia 

Permanent 

Director 

Coordonator de proiecte 

şi programe 

Instituţii 

şcolare 

Parteneri 

locali 

Financiare: necesare 

realizării 

schimburilor 

(finanţare externă) 

Fonduri proprii 

Identificarea resurselor 

educaţionale europene 

Realizarea unor  schimburi 

de experienţă. 

Creșterea numărului de 

profesori și elevi 

participanți la proiecte. 

Permanent 

Directorul 

Coordonatorul de 

proiecte şi programe 

Parteneri 

străini 

Financiare: necesare 

realizării schimburilor 

(finanţare externă) 

Fonduri proprii 

Formarea unor cadre 

didactice în crearea 

deprinderilor sociale şi 

tehnice de promovare a 

valorilor europene 

Selectarea cadrelor didactice. 

Contactarea organizaţiilor/ 

instituţiilor care pot furniza 

asistenţă de specialitate. 

Formarea cadrelor didactice 

Permanent 

Directorul 

Coordonatorul de 

proiecte şi programe 

Parteneri 

străini 

CCD 

ISJ 

 

Identificarea nevoilor de 

formare a elevilor privind 

Formarea echipei care va 

realiza studiul. 
Ianuarie 2020 

Directorul 

Coordonatorul de 

Parteneri 

străini 

Fonduri proprii 
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deprinderile sociale şi 

tehnice de promovare a 

valorilor europene 

Realizarea de chestionare 

pentru grupurile de interes: 

elevi, cadre didactice. 

Centralizarea datelor 

proiecte şi programe 

Cadre didactice 

Desfăşurarea de activităţi 

extra-curriculare online cu 

parteneri din străinatate 

Participare la e-tweening 

Martie 2020 

Directorul 

Coordonatorul de proiecte şi 

programe. Cadre didactice 

Parteneri 

străini 
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INDICATORI DE REALIZARE  

• Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat 

• Raportul de evaluare internăCEAC 

• Gradaţiile de merit obţinute şi alte premieri şi distincţii 

• Finalităţi ale parteneriatelor derulate 

• Gradul de implicare al Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea sarcinilor 

• Modul de cheltuire a bugetului proiectat 

• Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea 

• Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă, diseminarea acestora şi utilizarea abilităţilor dobândute în 

activitatea didactică 

• Respectarea termenelor de execuţie a unor obiective 

• Realizarea diversităţii activităţilorce stau la baza parteneriatelor  

• Documentele de proiectare şi evidenţele 

• Proiecte cu parteneri locali şi străini 

 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

• Planul operaţional va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi managerială şi  prin evaluări 

interne realiste ale factorilor implicaţi. 

• Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor la un moment dat. 

• Realizările sau nerealizările planului se vor regăsi în analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia Consiliului de 

Administrație al şcolii. 

• Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm şi la care ne raportăm: elevii 

părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii. 

• Evaluarea finală a planului se va face prin măsurarea gradului de realizare a obiectivelor propuse. 

 

Întocmit, Prof. Keresztely Annemarie 



 
 REZULTATE-CONCURSURI 

ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021 

       

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Premiul Clasa Disciplina Concursul/ 

Olimpiada 

Profesor 

îndrumător 

1 MENGONI AGATA II V PIAN CONCURSUL 

NATIONAL 

BROWNISSIM

O 

NICULESCU 

 IZABELA 

2 PETRICĂ 

ALEXANDRA 

II VII NAI ALL 

COLOURS OF 

ART ITALY 

DIACONU  

IORDACHE  

CLAUDIA 

3 DICU NICOLETA 

ALEXA 

MARELE 

PREMIU 

XII ARTE 

PLASTICE 

CONCURS DE 

PICTURA 

BUCUREȘTI 

  

4 RACHELLI 

ALEXANDRA 

PREMIUL 

PENTRU 

ORIGINA-

LITATE 

X ARTE 

PLASTICE 

PACE ÎN 

UCRAINA 

CEUCA 

SANDA 

AURELIA 

5 PETRICĂ 

ALEXANDRA 

II VII NAI DANUBIA 

TALENTS - 

BUDAPESTA 

DIACONU 

 IORDACHE  

CLAUDIA 

6 STANCA SELENA MENTIUN

E 

V VIOARĂ FESTIVAL 

PAUL 

POLIDOR 

BUCUREȘTI 

STANCA 

LAURA 

7 NENU SOFIA III III VIOARĂ FESTIVAL 

PAUL 

POLIDOR 

BUCUREȘTI 

STANCA 

 LAURA 

8 RĂDUCU BRIANNA III II VIOARĂ FESTIVAL 

PAUL 

POLIDOR 

BUCUREȘTI 

STANCA  

LAURA 

9 NINCIULEANU 

NARCIS 

II I VIOARĂ FESTIVAL 

PAUL 

POLIDOR 

BUCUREȘTI 

STANCA  

LAURA 

10 BUCATA EMANUEL PREMIUL 

SPE-CIAL 

X VIOARĂ FESTIVAL 

PAUL 

POLIDOR 

BUCUREȘTI 

CUCU  

ANA MARIA 

11 DUMBRAVĂ 

CANTEMIR 

II X ARTA 

DECORATI

VĂ 

CONCURSUL 

NATIONAL 

MARGARETA 

STERIAN 

BUZĂU 

DUMBRAVĂ  

TATIANA 

12 NINCIULEANU 

NARCIS 

I I VIOARĂ MAGIA 

COLINDELOR 

BUCUREȘTI 

STANCA  

LAURA 

13 RADUCU BRIANN I II VIOARĂ MAGIA 

COLINDELOR 

STANCA 

 LAURA 
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BUCUREȘTI 

14 STANCA SELELNA II V VIOARĂ MAGIA 

COLINDELOR 

BUCUREȘTI 

STANCA 

LAURA 

15 NENU SOFIA II III VIOARĂ MAGIA 

COLINDELOR 

BUCUREȘTI 

STANCA 

LAURA 

16 GUȚĂ EDUARD III III VIOARĂ MAGIA 

COLINDELOR 

BUCUREȘTI 

STANCA 

LAURA 

17 ANGELESCU FLORIN III II VIOARĂ MAGIA 

COLINDELOR 

BUCUREȘTI 

STANCU 

LUMINIȚA 

18 PAPUC VIOREL I VII NAI MAGIA 

COLINDELOR 

BUCUREȘTI 

DIACONU 

IORDACHE 

CLAUDIA 

19 PIȘTEA KARINA I VIII NAI MAGIA 

COLINDELOR 

BUCUREȘTI 

DIACONU 

IORDACHE 

CLAUDIA 

20 PETRICĂ 

ALEXANDRA 

I VII NAI MAGIA 

COLINDELOR 

BUCUREȘTI 

DIACONU 

IORDACHE 

CLAUDIA 

21 BICA DARIA I VII NAI MAGIA 

COLINDELOR 

BUCUREȘTI 

IORDAN 

CRISTIANA 

22 POPA OANA II VII NAI MAGIA 

COLINDELOR 

BUCUREȘTI 

DIACONU 

IORDACHE 

CLAUDIA 

23 BUȘOI DELIA I VII FLAUT MAGIA 

COLINDELOR 

BUCUREȘTI 

DIACONU 

IORDACHE 

CLAUDIA 

24 ANTON DAVID II II PIAN MAGIA 

COLINDELOR 

BUCUREȘTI 

BÎȚU JULIETA 

25 POPA ANTONIA I V PIAN MAGIA 

COLINDELOR 

BUCUREȘTI 

AGHENIE 

CARINA 

26 NICU CARLA I SPECIAL VII MUZICA 

UȘOARĂ 

MAGIA 

COLINDELOR 

BUCUREȘTI 

CLAVAC 

CAMELIA 

27 GĂMAN ANASTASIA I 

EXCELEN

-ȚĂ 

IX CANTO MAGIA 

COLINDELOR 

BUCUREȘTI 

CLAVAC 

CAMELIA 

28 BLEJAN CĂTĂLIN I XII CANTO MAGIA 

COLINDELOR 

BUCUREȘTI 

CLAVAC 

CAMELIA 
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29 GEORGESCU ANA 

MARIA 

III  ARTE 

PLASTICE CONCURS 

NATIONAL 

EROUL MEU 

DE IERI ȘI DE 

AZI 

MARCU 

CORINA, 

CERCELARU 

CRISTINA, 

SANDA 

AURELIA 

30 NIȚESCU TATIANA 

BIANCA 

MENTIUN

E 

 ARTE 

PLASTICE CONCURS 

NATIONAL 

EROUL MEU 

DE IERI ȘI DE 

AZI 

MARCU 

CORINA, 

CERCELARU 

CRISTINA, 

SANDA 

AURELIA 

31 BICA DARIA I VII NAI GALA 

CANTECELOR 

DE IARNĂ 

CRAIOVA 

IORDAN 

CRISTIANA 

32 BICA DARIA II VII CANTO GALA 

CANTECELOR 

DE IARNĂ 

CRAIOVA 

CLAVAC 

CAMELIA 

33 ȘERBAN 

ALEXANDRA 

MENTIUN

E 

XII ARTE 

PLASTICE 

CONCURSUL 

ALEXANDRU 

CIUCURENCU 

TULCEA 

BOICESCU 

TRAIAN 

34 MENGONI AGATA I V PIAN PIANIȘTII 

ROMÂNIEI 

NICULESCU 

IZABELA 

35 SĂCEANU MARA I VII PIAN PIANIȘTII 

ROMÂNIEI 

NICULESCU 

IZABELA 

36 SĂCEANU MARA PREMIUL 

DE 

EXCELEN

-ȚĂ 

VII PIAN PIANIȘTII 

ROMÂNIEI 

NICULESCU 

IZABELA 

37 STANCA SELENA III V VIOARĂ INTERNATIO

NAL MUSIC 

COMPETITIO

N TURKEY 

STANCA 

LAURA 

38 SACEANU MARA II VII PIAN WINTER 

MUSIC STARS 

NICULESCU 

IZABELA 

39 MODRESCU ILINCA GRAND 

PRIX 

XII VIOARĂ STARPTAUTIS

KA 

KONKURSA 

OLTETEANU 

ION 

40 MODRESCU ION 

CRISTAN 

I V CLARINET STARPTAUTIS

KA 

KONKURSA 

MODRESCU 

CRISTIAN 

41 RUJAN ȘTEFAN  I 

EXCELEN

-ȚĂ 

VII PIAN ALLEGRETTO NICULESCU 

IZABELA 

42 MENGONI AGATA I V PIAN ALLEGRETTO NICULESCU 

IZABELA 



 

34 
 

43 NICULAE BOGDAN I IV PIAN ALLEGRETTO NICULESCU 

IZABELA 

44 NINCIULEANU 

NARCIS 

III I VIOARĂ TALENTS OF 

THE 21ST 

CENTURY 

STANCA 

LAURA 

45 GUȚĂ EDUARD II III VIOARĂ TALENTS OF 

THE 21ST 

CENTURY 

STANCA 

LAURA 

46 STANCA SELENA III V VIOARĂ TALENTS OF 

THE 21ST 

CENTURY 

STANCA 

LAURA 

47 RADUCU BRAIANNA II II VIOARĂ TALENTS OF 

THE 21ST 

CENTURY 

STANCA 

LAURA 

48 COPACEL FLORIANA I X CANTO TALENTS OF 

THE 21ST 

CENTURY 

SCURTU 

MONICA 

49 SINILTEANU 

ROBERT 

III X CANTO TALENTS OF 

THE 21ST 

CENTURY 

VASÎI 

NICOLETA 

50 POPA MARIA 

GEANUNA 

II XII CANTO TALENTS OF 

THE 21ST 

CENTURY 

VASÎI 

NICOLETA 

51 COMANOIU ANA 

MARIA 

I I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

52 ZAMFIR IULIA I I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

53 VILCEANU URENE I I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

54 VASILE ALEXANDRU I I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

55 TOLESCU ANDREI I I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

56 SCURTU ANASTASIA I I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

57 RADU LUCA I I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

58 NINCIULEANU 

NARCIS 

I I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

59 MIHAI ANASTASIA I I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

60 HUSMAN CANTINCA I I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

61 DRAGAN ARIANA I I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

62 CROITORU MARIO I I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

63 COCHINTELE 

TEODOR 

I I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 
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64 AGHENIE LEONORA I I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

65 VLĂDEAN ȘTEFANIA I I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

66 VIZITIN RAUL II I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

67 PAPA DARIA II I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

68 OPREA RADU II I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

69 MIJA YANIS II I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

70 FLORICU MARIA II I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

71 STRINU RAREȘ III I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

72 LIE IONUȚ III I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

73 DOBRIN ANDREI III I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

74 STOIAN MIHAI ÎNCURAJ

ARE 

I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

75 DUMITRESCU 

PATRIK 

MENTIUN

E 

I TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR CORENDEA 

MIHAELA 

76 ALBU IONELA MENTIUN

E 

II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

77 ALGUL NICOLETA MENTIUN

E 

II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

78 ANTON DAVID I II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

79 BARAITARU RAISA MENTIUN

E 

II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

80 BARDAȘU DAVID I II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

81 BELCIU ERIKA MENTIUN

E 

II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

82 BOIERU EVA II II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

83 BOTA FILIP II II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

84 CALCAN KARLOS II II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

85 MOȘTEANU VLADUȚ III II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

86 PAPA 

DARAGULESCU 

IRINA 

I II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

87 PILOIU ANTONIA I II TESTARI EUROJUNIOR DRAGOMIR 
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ONLINE ADELINA 

88 PILOIU MARTA I II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

89 PLEANTĂ DAVID MENTIUN

E 

II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

90 POPA ELISSA I II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

91 RADUCU BRIANNA III II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

92 ȘERBĂNOIU ROBERT III II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

93 STAMATE TEODORA I II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

94 ȘTEFĂNESCU DENIS I II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

95 ȘUTEANU ALMA II II TESTARI 

ONLINE 

EUROJUNIOR DRAGOMIR 

ADELINA 

96 NECHITA CALIN I VII PIAN AMADEUS AGHENIE 

CARINA 

97 POPA ANTONIA I V PIAN AMADEUS AGHENIE 

CARINA 

98 NECHITA CALIN PREMIUL 

W.A. 

MOZART 

VII PIAN AMADEUS AGHENIE 

CARINA 

99 MODRESCU 

CRISTIAN 

I V CLARINET PAVASARIO 

TRIMITAI - 

LIETUVA 

MODRESCU 

CRISTIAN 

100 ZAMFIR 

ALEXANDRU 

III V CLARINET PAVASARIO 

TRIMITAI - 

LIETUVA 

MODRESCU 

CRISTIAN 

101 AGHENIE LEONORA III I PIAN FESTIVALUL 

4 ARTE 

AGHENIE 

CARINA 

102 POPA ANTONIA III V PIAN FESTIVALUL 

4 ARTE 

AGHENIE 

CARINA 

103 MARCU EDUARD PREMIUL 

SPECIAL 

VII PIAN FESTIVALUL 

4 ARTE 

AGHENIE 

CARINA 

104 POPA ANTONIA II V PIAN CantIS AGHENIE 

CARINA 

105 MARCU EDUARD I VII PIAN CantIS AGHENIE 

CARINA 

106 AGHENIE LEONORA I SPECIAL I PIAN CantIS AGHENIE 

CARINA 

107 NECHITA CALIN I 

EXCELEN

-ȚĂ 

VII PIAN CantIS AGHENIE 

CARINA 

108 CEAUȘU ANCA I+TROFEU VII VIOARĂ FESTIVALUL 

MOLDOVENE

SC 

STANCA 

LAURA 
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109 SCONDAC ȘTEFAN I IX PIAN GIROC MUSIC 

ART 

NEMȚANU 

GALINA 

110 ROBERTA POPA DISCUL 

DE AUR 

GOOD 

VIBES 

XI CANTO   SCURTU 

MONICA 

111 MODRESCU 

CRISTIAN 

I DE 

EXCELEN

-ȚĂ 

V CLARINET SONSOSFIA MODRESCU 

CRISTIAN 

112 ZANFIR ALEXANDRU III V CLARINET SONSOSFIA MODRESCU 

CRISTIAN 

113 SCONDAC ȘTEFAN MARELE 

PREMIU 

IX PIAN COMPETITIE 

INTERNATIO

NALA BERLIN 

NEMȚANU 

GALINA 

114 NINCIULENU NARCIS MENTIUN

E 

I VIOARĂ DO,RE. MI 

FEST 

STANCA 

LAURA 

115 RADUCU BRIANNA MENTIUN

E 

I VIOARĂ DO,RE. MI 

FEST 

STANCA 

LAURA 

116 PETRICĂ 

ALEXANDRA 

II VII NAI GALSUL 

VALAHIEI 

DIACONU 

IORDACHE 

CLAUDIA 

117 POPA OANA I VII NAI GALSUL 

VALAHIEI 

DIACONU 

IORDACHE 

CLAUDIA 

118 NINCIULENU NARCIS II I VIOARĂ GALSUL 

VALAHIEI 

STANCA 

LAURA 

119 GUȚĂ EDUARD III III VIOARĂ GALSUL 

VALAHIEI 

STANCA 

LAURA 

120 RADUCU BRIANNA III II VIOARĂ GALSUL 

VALAHIEI 

STANCA 

LAURA 

121 STANCA SELENA MENTIUN

E 

V VIOARĂ GALSUL 

VALAHIEI 

STANCA 

LAURA 

122 BICA ȘTEFANIA I DE 

EXCELEN

-ȚĂ 

VII PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

LEGENDELE 

PIANULUI 

STROE 

ROXANA 

123 PÎRCĂLĂBOIU 

GEORGE 

I DE 

EXCELEN

-ȚĂ 

VI PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

LEGENDELE 

PIANULUI 

STROE 

ROXANA 

124 SÎIA LUCA I VI PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

LEGENDELE 

PIANULUI 

STROE 

ROXANA 

125 POPESCU DIANA I DE 

EXCELEN

-ȚĂ 

III PIAN LEGENDELE 

PIANULUI 

NICULESCU 

IZABELA 

126 CROITORU MARIO MENTIUN

E 

I VIOARĂ GALSUL 

VALAHIEI 

STANCA 

LAURA 

127 CROITORU II VII VIOARĂ GALSUL STANCU 
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SEBASTIAN VALAHIEI LUMINIȚA 

128 

Ninciuleanu Narcis 
Lucian I I 

VIOARĂ CONCURSUL 

GEANTA 

MANOLIU 

STANCA 

LAURA 

129 

Croitoru Mario II I 

VIOARĂ CONCURSUL 

GEANTA 

MANOLIU 

STANCA 

LAURA 

130 

Floricu Maria III I 

VIOARĂ CONCURSUL 

GEANTA 

MANOLIU 

STANCA 

LAURA 

131 

Răducu Brianna III II 

VIOARĂ CONCURSUL 

GEANTA 

MANOLIU 

STANCA 

LAURA 

132 

Guță Eduard Ștefan  III III 

VIOARĂ CONCURSUL 

GEANTA 

MANOLIU 

STANCA 

LAURA 

133 

Antonesei Miriam M III 

VIOARĂ CONCURSUL 

GEANTA 

MANOLIU 

STANCA 

LAURA 

134 

Casapu David M III 

VIOARĂ CONCURSUL 

GEANTA 

MANOLIU 

STANCA 

LAURA 

135 

Cutelecu Ioana M III 

VIOARĂ CONCURSUL 

GEANTA 

MANOLIU 

STAMATE 

MIHAELA 

136 

Dobre Denis Andrei III IV 

VIOARĂ CONCURSUL 

GEANTA 

MANOLIU 

OLTETEANU 

ION 

137 

Aldescu Ianis Andrei M IV 

VIOARĂ CONCURSUL 

GEANTA 

MANOLIU 

CUCU ANA 

MARIA 

138 

Pătrașcu Karla Maria 
Bianca III V 

VIOARĂ CONCURSUL 

GEANTA 

MANOLIU 

STANCU 

LUMINIȚA 

139 

Sandu Antonio III V 

VIOARĂ CONCURSUL 

GEANTA 

MANOLIU 

OLTETEANU 

ION 

140 

Popa Radu III VIII 

VIOARĂ CONCURSUL 

GEANTA 

MANOLIU 

STANCA 

LAURA 

141 

Ionescu Ramon 
Constantin  III X 

VIOARĂ CONCURSUL 

GEANTA 

MANOLIU 

OLTETEANU 

ION 

142 

Bucata Emanuel-Damian M X 

VIOARĂ CONCURSUL 

GEANTA 

MANOLIU 

CUCU ANA 

MARIA 

143 CONSTANTINESCU 

ANA MARIA 

III IX CREAȚIE 

LITERARA 

ALTENATIVE

LE TIMPULUI 

LIBER 

DUCU NADIA 
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144 SIMION ELENA 

PATRICIA 

M  CREAȚIE 

LITERARA 

ALTENATIVE

LE TIMPULUI 

LIBER 

LUMINEANU 

CRISTINA 

145 TÎRLEA KARINA 

IONELA 

III VI ARTA 

PLASTICA 

ALTENATIVE

LE TIMPULUI 

LIBER 

PREOTEASA 

ELENA 

146 MIJA YANIS M  CREATII 

MULTIMED

IA 

ALTENATIVE

LE TIMPULUI 

LIBER 

CUCU ANA 

MARIA 

147 AGHENIE LEONORA II I PIAN ELITE PIANO AGHENIE 

CARINA 

148 MENGONI AGATA IV V PIAN ELITE PIANO NICULESCU 

IZABELA 

149 RUJAN ȘTEFAN  IV VII PIAN ELITE PIANO NICULESCU 

IZABELA 

150 SCONDAC ȘTEFAN III IX PIAN TINERI 

MUZICIENI 

NEMȚANU 

GALINA 

151 CUTELECI IOANA III III VIOARĂ MUSIK 

TALENTE 

STAMATE 

MIHAELA 

152 ANTONESEI MIRIAM III III VIOARĂ MUSIK 

TALENTE 

STANCA 

LAURA 

153 CASAPU DAVID III III VIOARĂ MUSIK 

TALENTE 

STANCA 

LAURA 

154 CEAUȘU ANCA III VII VIOARĂ MUSIK 

TALENTE 

STANCA 

LAURA 

155 CROITORU MARIO II I VIOARĂ MUSIK 

TALENTE 

STANCA 

LAURA 

156 GUȚĂ EDUARD III III VIOARĂ MUSIK 

TALENTE 

STANCA 

LAURA 

157 NINCIULENAU 

NARCIS  

III I VIOARĂ MUSIK 

TALENTE 

STANCA 

LAURA 

158 POPA RADU II VIII VIOARĂ MUSIK 

TALENTE 

STANCA 

LAURA 

159 RADUCU BRIANNA III II VIOARĂ MUSIK 

TALENTE 

STANCA 

LAURA 

160 STANCA SELENA I V VIOARĂ MUSIK 

TALENTE 

STANCA 

LAURA 

161 STANCA SELENA M V CREATII 

MULTIMED

IA 

ALTENATIVE

LE TIMPULUI 

LIBER 

STANCA 

LAURA 

162 GAMAN MARIA 

ANASTASIA 

II IX CANTO MUSIK 

TALENTE 

CLAVAC 

CAMELIA 

163 RUJAN ȘTEFAN  II VII PIAN TINERI 

MUZICIENI 

NICULESCU 

IZABELA 

164 NICULAE BOGDAN II V PIAN TINERI 

MUZICIENI 

NICULESCU 

IZABELA 

165 NINCIULEANU 

NARCIS 

III I VIOARĂ SIGISMUND 

TODUȚĂ 

STANCA 

LAURA 
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166 RADUCU BRIANNA M II VIOARĂ SIGISMUND 

TODUȚĂ 

STANCA 

LAURA 

167 GAMAN MARIA 

ANASTASIA 

III IX CANTO SIGISMUND 

TODUȚĂ 

CLAVAC 

CAMELIA 

168 BALASOIU RALUCA II XI CANTO SIGISMUND 

TODUȚĂ 

SCURTU 

MONICA 

169 POPA ROBERTA I 

EXCELEN

-ȚĂ 

XI CANTO SIGISMUND 

TODUȚĂ 

SCURTU 

MONICA 

170 POPA OANA  I VII NAI TINEREȚE, 

MÂNDRA 

FLOARE 

DIACONU 

IORDACHE 

CLAUDIA 

171 CIOBANU MARIA II X MVTR TINEREȚE, 

MÂNDRA 

FLOARE 

BUTOLLO 

ALINA 

172 AGHENIE LEONORA I I PIAN TINERI 

PIANIȘTI 

AGHENIE 

CARINA 

173 POPA ANTONIA II V PIAN TINERI 

PIANIȘTI 

AGHENIE 

CARINA 

174 NECHITA CALIN I VII PIAN TINERI 

PIANIȘTI 

AGHENIE 

CARINA 

175 STRIGOIU BIANCA I 

EXCELEN

-ȚĂ 

X CANTO ARS 

CANTORUM 

PÂLȘU 

ROBERT 

176 RADU FILIP I X CANTO ARS 

CANTORUM 

PÂLȘU 

ROBERT 

177 STANCA SELENA M V PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

PIANO TOP 

MUSIC 

LAZĂR 

CRISTIANA 

178 ZAMFIR 

ALEXANDRU 

M V PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

PIANO TOP 

MUSIC 

LAZĂR 

CRISTIANA 

179 POPA OANA III VII PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

PIANO TOP 

MUSIC 

LAZĂR 

CRISTIANA 

180 PETRICĂ 

ALEXANDRA 

I VII PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

PIANO TOP 

MUSIC 

LAZĂR 

CRISTIANA 

181 BRENCIU GABRIELA I II PIAN PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

CRISTEA 

MARIUS 

182 ANGHEL REBECA I III PIAN PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

LAZĂR 

CRISTIANA 

183 BĂNICĂ GEORGE I III PIAN PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

GĂNESCU 

DOINA 

184 POPESCU DIANA I III PIAN PIANUL, A NICULESCU 
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DOUA 

PASIUNE 

IZABELA 

185 ROTARU TEODORA I IV PIAN PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

LAZĂR 

CRISTIANA 

186 NICULAE BOGDAN I V PIAN PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

NICULESCU 

IZABELA 

187 RUJAN ȘTEFAN I VII PIAN PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

NICULESCU 

IZABELA 

188 STANCA SELENA I V PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

LAZĂR 

CRISTIANA 

189 ZAMFIR 

ALEXANDRU 

I V PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

LAZĂR 

CRISTIANA 

190 PÎRCĂLĂBOIU 

GEORGE 

I VI PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

STROE 

ROXANA 

191 SÎIA  ȘTEFAN I VI PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

STROE 

ROXANA 

192 OLTEI MIRCEA I 

EXCELEN

ȚĂ 

VI PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

GĂNESCU 

DOINA 

193 BICA DARIA I VII PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

STROE 

ROXANA 

194 CROITORU 

SEBASTIAN 

II VII PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

STROE 

ROXANA 

195 POPA OANA I VII PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

LAZĂR 

CRISTIANA 

196 PETRICĂ 

ALEXANDRA 

I 

EXCELEN

ȚĂ 

VII PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

LAZĂR 

CRISTIANA 

197 BRAVICEANU 

RALUCA 

III XI PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

STROE 

ROXANA 

198 COPĂCEL ANDREEA III XI PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

STROE 

ROXANA 

199 BLEJAN ION I XII PIAN 

COMPLEM

ENTAR 

PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

CIOBOTEA 

VALENTIN 
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200 PÎRVULESCU 

ADRIAN/ SCONDAC 

ȘT. 

I IX/IX PIAN LA 4 

MÂINI 

PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

NEMȚANU 

GALINA 

201 IONASCU ADRIANA I IV PIAN PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

LAZĂR 

CRISTIANA 

202 VOICILA JASMINE I III PIAN PIANUL, A 

DOUA 

PASIUNE 

GANESCU 

DOINA 

203 ZAMFIR IULIA II I PIAN CONCURSUL 

W.A. MOZART 

COLCER 

MONICA 

204 ALEXANDRA 

CORNACIU 

CERTIFI-

CAT DE 

PARTICIP

ARE 

VII   TWINNING 

PROJECT 2020 

- 2021 

  

205 CROITORU 

SEBASTIAN 

CERTIFI-

CAT DE 

PARTICIP

ARE 

VII   TWINNING 

PROJECT 2020 

- 2022 

  

206 PETRICĂ 

ALEXANDRA 

CERTIFI-

CAT DE 

PARTICIP

ARE 

VII   TWINNING 

PROJECT 2020 

- 2023 

  

207 SĂCEANU MARA CERTIFI-

CAT DE 

PARTICIP

ARE 

VII   TWINNING 

PROJECT 2020 

- 2024 

  

208 BUȘOI DELIA CERTIFI-

CAT DE 

PARTICIP

ARE 

VII   TWINNING 

PROJECT 2020 

- 2025 

  

209 AGHENIE LEONORA I I PIAN MUZICA 

CLASICA 

AGHENIE 

CARINA 

210 PIETRARU IONUȚ II VII CLARINET MUZICA 

CLASICA 

CHIREA 

EDUARD 

211 GUȚĂ EDUARD M III VIOARĂ MUZICA 

CLASICA 

STANCA 

LAURA 

212 NECHITA CALIN I VII PIAN MUZICA 

CLASICA 

AGHENIE 

CARINA 

213 MARCU EDUARD II VII PIAN MUZICA 

CLASICA 

AGHENIE 

CARINA 

214 ZAMFIR IULIA I SPECIAL I PIAN MUZICA 

CLASICA 

COLCER 

MONICA 

215 STANCA SELENA II V VIOARĂ MUZICA 

CLASICA 

STANCA 

LAURA 

216 MIHAI ȘTEFANIA II VI PIAN MUZICA 

CLASICA 

COLCER 

MONICA 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A Liceului de Arte Victor Giuleanu, Rm. Vâlcea 

2021 – 2025 
Misiunea și viziunea unității de învățământ, analiza SWOT, rezultatele diagnozei și autoevaluării 

au contribuit la formularea țintelor /priorităților strategice în vederea dezvoltării și modernizării  Liceului de 

Arte "Victor Giuleanu", Rm.Vâlcea: 

 

 PRIORITATEA 1: Modernizarea şi adaptarea infrastructurii şcolii la nevoile tipului de 

învăţământ vocaţional și asigurarea accesului la informația electronică; 

 PRIORITATEA 2: Eficientizarea demersului managerial prin organizarea în vederea 

atingerii standardelor şi a finalităţilor; 

 PRIORITATEA 3: Asigurarea condițiilor necesare prevenirii și combaterii cu virusul 

SARS CoV 2 și desfășurarea în condiții optime a activității în unitate; 

 PRIORITATEA 4: Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice și 

adaptarea procesului instructive-educativ de tip vocațional condițiilor de tip pandemic; 

 PRIORITATEA 5: Prevenirea eșecului școlar și menținerea performanței școlare prin 

personalizarea procesului educativ de tip vocațional; 

 PRIORITATEA 6: Comunicare şi informare - Promovarea imaginii şcolii la nivel local 

şi judeţean; 

 PRIORITATEA 7: Dezvoltarea parteneriatului şcoală - comunitate locală/ Dezvoltarea 

parteneriatului prin accesarea de proiecte europene; 
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Strategia managerială a fost elaborată pentru o perioadă de patru ani, în conformitate cu Procedura 

Operațională privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu, și se dorește a fi un plan de 

dezvoltare pe termen lung, capabil să reacționeze la schimbările din mediul educațional prin existența 

capacității de inovare. Inovația trebuie să fie strâns legată de existența unei viziuni și unei misiuni 

manageriale și a unei gândiri stategice de tip vocațional . 

Cine suntem? Liceul de Arte ” Victor Giuleanu”, Râmnicu Vâlcea 

Este singurul liceu vocațional cu învățământ integrat la clasele PREG. - XII care: 

 începe în școala noastră la clasa pregătitoare, prin învățarea instrumentelor muzicale – prin 

voluntariat; 

 oferă pregătire de specialitate în profilul muzical, arte plastice şi cultură generală; 

 dă orașului prestigiu și anvergură culturală; 

 constituie o pepinieră pentru Filarmonica Ion Dumitrescu; 

 îi motivează pe tinerii absolvenți să se întoarcă în oraș, după terminarea studiilor universitare de 

specialitate, ca profesori ai liceului sau ca interpreți în orchestra sau corul filarmonicii; 

 se bazează pe o tradiție muzicală și plastică existentă în oraș încă din perioada interbelică; 

 oferă copiilor talentați, cu mijloace materiale reduse, posibilitatea de a-și valorifica talentul; 

 reprezentăm o soluție de continuare a învățământului vocațional pentru elevii din județul Olt – care au 

învățământ vocațional până la clasa a VIII-a; 

 liceul dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ, programe şcolare, ghiduri de 

aplicare, îndrumătoare); 

În anul școlar 2021 – 2022, procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică calificată, 

formată din 96 cadre didactice, distribuite după statut, astfel:  53 titulari,  20 suplinitori calificați și 2 

suplinitori necalificați, 17 asociați, 2 cadre didactice PCO, 2 pensionari  Iar distribuția personalului 

angajat după gradele didactice obținute, se prezintă astfel : 61 cadre didactice gradul I, 3 cadre doctorat  

7 cu gradul II,  9 cu definitivat și 16 cadre didactice debutante. Totodată, avem înscriși și frecventează 

cursurile un număr total de 511 elevi, distribuiți pe următoarele niveluri (Tabelul nr.1- Dinamica populației 

școlare). 
 

Din analiza tabelului nr. 1, se constată o scădere a 

numărului total de elevi în ultimii 6 ani școlari, valoarea 

cea mai mare fiind înregistrată în anul școlar 2017-2018 

iar valoarea cea mai mică, în anul școlar 2020-2021. Iar 

din analiza distribuției cadrelor rezultă că titularii și 

cadrele didactice cu doctorat și gradul I se află în 

ponderea cea mai mare. 

 

 
 
 
 

Nr.Elevi 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Primar 102 104 102 111 113 120 

Gimnazial 150 156 173 155 152 157 

Liceal 200 184 195 214 220 241 

Total 452 444 470 480 485 518 
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2. Analiza SWOTeste una dintre cele mai utilizate forme de analiză a activității organizației 

școlare prin care se analizează și evaluează impactul punctelor tari și a punctelor slabe (a slăbiciunilor 

mediului intern), cât și a oportunităților și a amenințărilor care provin din mediul extern. În sens larg, 

analiza SWOT își propune să răspundă la intrebarea: Unde suntem? 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-personal didactic calificat 100%, cei mai mulți cu 

gradul didactic I și un cadru didactic cu doctorat; 

-proiectarea şi desfăşurarea activităţii în acord cu 

curriculum –ul național; 

-consultarea elevilor şi familiilor pentru realizarea 

ofertei şcolii; 

-utilizarea metodelor moderne, activ-participative la 

majoritatea disciplinelor în vederea atingerii 

competențelor cheie; 

-activități extrașcolare multiple; 

-consilierea tinerilor absolvenţi şi a cadrelor tinere 

noi de către directorul şcolii, în urma asistenţelor la 

ore; 

-participarea la cursuri de formare continuă a 

cadrelor didactice; 

-starea fizică a spațiilor școlare foarte bună; 

-conectarea rețelei școlare la Internet; 

-existența unui laborator multimedia, dotat cu 

materiale didactice corespunzătoare; 

-sala de sport este mare,bine întreținută ,dotată cu 

material sportiv adecvat; 

-consiliul elevilor funcționează eficient; 

-există o bună colaborare cu părinții și autoritățile 

locale, și un parteneriat între părinți și școală, cu 

accent pe consilierea elevilor cu probleme de 

comportament. 

-număr mic de opţionale cross-curriculare; 

-există şi discipline la care demersul didactic are caracter 

expozitiv, elevul nu e implicat în propria formare; 

-lecţia nu e centrată pe aspectele concrete ale vieţii cotidiene 

a elevilor (nu se realizează un învăţământ formativ real); 

-evaluarea nu se centrează suficient pe reglarea de process; 

-lipsa pregătirii pedagogice a tinerilor absolvenţi; 

-formalismul activităţilor planificate la comisiile metodice; 

-insuficienta cunoaştere a particularităţilor de vârstă ale 

elevilor; 

-oferta curriculară nu satisface nevoile tuturor elevilor din 

școală, datorită faptului că se lucrează cu întreaga clasă; 

-existența elevilor dezinteresați de școală, datorită lipsurilor, 

anturajului, nesupravegherii de către părinți, absenței 

părinților plecați în străinătate; 

-nu s-au desfășurat proiecte educative care să implice mai 

mult comunitatea locală. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-accesul tuturor cadrelor şi elevilor la laboratorul 

multimedia, tablă interactivă pentru realizarea de ore 

diverse; 
-posibilităţi de diseminare a unor cursuri de formare 

-o mai bună organizare a activităţii pe comisii 

(analiza rezultatelor testelor şi stabilirea măsurilor 

de ameliorare, măsuri pentru modernizarea 

demersului educativ); 

-sprijinirea  tuturor iniţiativelor cadrelor didactice şi   

elevilor   pentru îmbunătăţirea activităţii din şcoală; 

-munca în echipă a cadrelor didactice; 

-accentul pe limba engleză şi informatică în solicitările 

pentru CDŞ ale părinţilor; 

-lipsa de interes a unor cadre pentru modernizarea metodelor 

de lucru; 

-Lipsa de motivaţie şi interes pentru şcoală a unor elevi şi 

părinţi; 

-evaluare neobiectivă, prin itemi neconcordanţi cu 

standardele minime şi maxime prevăzute în curriculum-ul 

național; 

-fluctuaţia cadrelor didactice; 

-starea materială precară a familiilor părinţilor; 
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-colaborare cu ONG-uri și instituții culturale locale; 

-oferta școlii se vrea atrăgătoare pentru elevi ca 

aceștia să fie motivați în a învăța și a frecventa 

cursurile; 

-parteneriate cu comunitatea locală, firme, O.N.G; 

-creșterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate 

deosebite. 

 

-lipsa de receptivitate a firmelor pentru sponsorizarea şcolii; 

-lipsa motivației cadrelor didactice datorită unei salarizări 

necorespunzătoare; 

-imposibilitatea comunicării cu familiile elevilor problemă; 
-scăderea numărului de copii datorită scăderii natalității și a 

nivelului de trai al părinților; 
-nivelul de pregătire scăzut și criza de timp a părinților 

determină o slabă pregătire și supraveghere a elevilor; 

-instabilitatea legislativă, economică, socială; 

-concurența cu alte școli. 
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3. MISIUNEA ȘI VIZIUNEA 
 

2.1 MISIUNEA 

Şcoala noastră urmăreşte: 

1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale decalitateși formarea/dezvoltarea la elevi a celor opt competențe -cheie din 

profilul de formare al absolventului de gimnaziu. 

2.  Creşterea eficienţei şi calităţii procesului de învăţământ în vederea pregătirii unor elevi cu şanse reale în afirmarea şi evoluţia lor ulterioară, 

pe fondul unei societăţi în continuă schimbare, selectivă, pe criteriul performanţei. 

3.  Modernizarea amenajării şi dotării şcolii cu materiale şi tehnologie modernă, la standarde europene, precum şi crearea unui ambient şcolar 

deosebit, stimulative, care să asigure condiţiile pentru o bună pregătire teoretică și practică, la formarea unei conduite civice în concordanţă cu 

valorile morale europene. 

4. Asigurarea unui climat de stimulare şi motivare a dorinţei cadrelor didactice de a se perfecţiona continuu pentru a atinge adevărata măiestrie 

didactico-pedagogică. 

2.2 VIZIUNEA 

Şcoala  Gimnazială ……………………este un centru educativ comunitar care sprijină dezvoltarea intelectuală, morală şi culturală a 

participanţilor la actul educaţional: elevi, profesori şi părinţi. Până în anul 2025 Şcoala Gimnazială ……………………va fi o şcoală modernă, 

recunoscută în zonă prin  rezultatele la învăţătură ale elevilor, integrată nevoilor sociale ale comunităţii, realizând pregătirea de astăzi pentru 

viitorul de mâine, la standarde europene. 

4. OBIECTIVELE STRATEGICE ȘI DE REFERINȚĂ (ȚINTELE STRATEGICE)CUM  AJUNGEM? 

3.1.REALIZAREA UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL PERFORMANT, ECHITABIL ŞI EFICIENT PRIN ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT 
ȘCOLAR ȘI EDUCAȚIONAL CENTRAT PE INSTRUIRE ȘI EVALUARE AIMPACTULUI 
1 Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale decalitate. 

2 Perfecționarea șiformareacontinuăapersonaluluididactic,didacticauxiliar șinedidactic. 

3 Asigurarea si creştereacalităţiiactuluieducaţional cuscopulameliorăriirezultatelor școlare șiobținereaunorrezultatebune la examenele 

naționale. 
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4 Prevenirea absenteismului  școlar, a riscului  de abandon școlar, prevenirea violențeiși creștereasiguranțeielevilor. 

5 Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională a cadrelordidactice. 

6 Dezvoltarea capacităţii şcolii de a gestiona educaţiacomplementară. 

7 Asigurareaunuistandarddeevaluarecomunpentrutoţieleviiprinorganizareasimulărilorcusubiectunicla disciplinele de examen pentru 

elevii claselor a VIII-a.Îmbunătățirea pregătirii elevilor din clasele a IV-a pentru asigurareaintegrării 

 
3.2ASIGURAREA ȘI CREȘTEREA CALITĂȚIIoptime în ciclul gimnazial 

PROCESULUIEDUCAȚIONAL                                                      Monitorizarea traseului profesional, a inserției socio-profesionale a 
elevilor și absolvenților 
3.3 ASIGURAREA TRANSPARENȚEI DECIZIILOR ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA IMAGINII ȘCOLII PRIN COMUNICAREA ACTIVITĂȚILOR DE 

IMPACT PRIN COLABORARE CU COMUNITATEA LOCALĂ ȘI MASS-MEDIA. 
 - Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii cultural sportive, cusindicatul 

     - Colaborarea deschisă şi permanentă cumass-media 

     - Combaterea şi prevenirea posibilelor cazuri decorupţie 
3.4 POLITICILE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PE DOMENII FUNCȚIONale 

Eficientizarea activității tuturor compartimentelor; gestionarea eficientă a informațiilor și asituațiilor 

5. PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA, PE DURATA ANULUI ȘCOLAR A OBIECTIVULUI 

STRATEGIC:  

ASIGURAREA ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII PROCESULUI EDUCAȚIONAL 

Obiectivele de referință:  -    ÎmbunătățireapregătiriielevilordinclaseleaIV-

apentruasigurareaintegrăriiopțimeînciclulgimnazial. 

- Monitorizareatraseuluiprofesional,ainserțieisocio-profesionalea elevilorşi absolvenţilo 
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4.1  Motivarea alegerii țintei: 

 Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a elevului, formarea și dezvoltarea 

competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală. 

 Elaborarea curriculum-ului si proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi activitatea educativă trebuie să se facă având în vedere 

prevenirea şi combaterea comportamentelor nesănătoase şi asigurarea siguranţei elevilor. 

 Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a dezvolta personalităţi armonioase, autonome şi creative. 

 Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care poate fi folosită mai eficient de către cadrele didactice. 

 Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii implicaţi în actul instructiv-educativ. 

4.2 Obiectivul strategic de tip SMART:Obiectivele SMART sunt considerate esențiale în managementul proiectelor, managementul 

resurselor umane și în dezvoltarea personală, SMART fiindun acronim al caracteristicilor Specifice, Măsurabile, Accesibile, 

Relevante și Încadrate în timp. 

OBIECTIVUL: ASIGURAREA ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII PROCESULUI EDUCAȚIONAL cuscopulameliorăriirezultatelor școlare 
șiobținereaunorrezultatebune la examenele naționale. 

1. Îmbunătățirea pregătirii elevilor din clasele a IV-a pentru asigurarea integrării optime în ciclul gimnazial 

INDICATORDEPERFORMANŢĂ: creștereanumăruluielevilordin claseleaIV-alacarediferențadintrerezultateletestelor finaledeclasaaIV-a 
și testele inițiale de clasaa V-a este mai mică de două puncte 

Monitorizarea parteneriatului ”Trec la gimnaziu” (clasele IV-V) Director/  

Responsablili 

comisii 

metodice 

Elevi, 

Părinți 

Cadre didactice 

Fişă asistenţe septembri

e- iunie 
2022 

Asigurareaegalităţii şanselor la învăţătură pentru elevii care aparţin 

minorităţilor naţionale, prin asigurarea unei educaţii de calitate  într-un 

mediu favorabilînvăţării. 

Director 

Mediator 

şcolar 

Cadredida

ctice 

Elevi Părinţi 

Comunitate 

Raport 

semestrial 

septembri

e- iunie 
2022 
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ACŢIUNI 

RESPONSABI
LITĂŢI 

BENEFICI

ARI 

EVALUA
RE 

TERMEN 

II.2.IMonitorizareatraseuluiprofesional,ainserțieisocio-profesionalea elevilorşi absolvenţilor 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: ASIGURAREA ACCESULUI LA STUDII ŞI LA ORIENTAREA SPRE OCUPAREA UNUI LOC ÎN 

LICEUL SAU COLEGIUL POTRIVIT PENTRU 100%  DIN ELEVII ŞI ABSOLVENŢII DIN ANUL2021-2022 

Monitorizarea activității de consiliere a elevilor din clasele a VIII-a în 

vederea  orientării   spre  instituții  de  învățământ  liceal/  profesional  

înconcordanțăcupotențialulfiecăruielev. 

Director, 

Consilier școlar 

Dirigințiicls.aVIII-a 

Elevi, 

Părinții, 

comuni

tate 

Graficul activităților de 

consiliere Planificari 

dirigenție 

Octombrie- 

noiembrie 2021 

Săptămâna 
Scoala 

Altfel 

Parteneriat cu liceele și colegiile clujene în vederea prezentării ofertei 
pentru 

viitorii absolvenţi de clasa a VIII-a, participare la ziua porţilor deschise 

a liceelor şi la târgurileeducaţionale 

Director 

Diriginţi 

Elevi,Pă

rinţi 

Comunit

atea 

Acorduri de 

parteneriat 

septembrie- mai 

2022 

Sprijinirea şcolarizării elevilor ai căror părinţi sunt la muncă în 
străinătate 

Director 
secretariat 

Elevi, Părinţi Dosare de echiv. Foi
 matr., reg. 

matricole 

septembrie- iunie 
2022 

Monitorizarea și realizarea planului de şcolarizare pentru clasa 
pregătitoare 

Director 
Comisia de înscriere 

Elevi, părinţi Realizarea înscrierii Februarie- 

Aprilie 2022 

Organizarea „Zilei porţilor deschise” pentru părinţii şi copiii care se 
vor înscrie la clasapregătitoare 

Director, Învăţători  
clasa a III-a, a IV-a şi 

clasa pregătitoare 

Profeso
ri 

Comuni
tate 

Desfăşurarea activităţii Conform calendar 

metodologie 
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     4.3 Rezultate așteptate: Unde vrem să fim? 
 Îmbunătățirea pregătirii elevilor din clasele a IV-a pentru asigurarea integrării optime în ciclul gimnazial; 

 Proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de 
studiu şi siguranţă; 

 Creșterea numărului de elevi și cadre didactice implicate în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare,  

 Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate la admiterea în licee; asigurarea orientării elevilor spre viitorul profesional dorit și potrivit; 

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de condiţiile de siguranţă din şcoală; 

 Îmbunătățirea fluxului activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat și realizarea unui grad ridicat de implementare a diferitelor 

programe de dezvoltare strategică. 

5. MODALITĂȚILE DE EVALUARE A EFECTELOR ATINSE PRIN SCHIMBĂRILE PROPUSE 
Pentru realizarea obiectivului propus se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi material- financiare, dar pot apărea şi 

condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, conjuncturale. Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a 

obiectivului și se vor compara cu priorităţile stabilite. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale 

Consiliului de administraţie. Pe perioade scurte (semestrial, anual), ţinând cont de realităţile momentului, pot apărea noi obțiuni strategice 

generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate şi cuprinse în Planul managerial anual al şcolii. 
Evaluarea proiectului strategic va avea în vedere realizarea următorilor indicatori: 

 Atingerea obiectivului vizat prin proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi educative având în vedere 
asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă; 

 Procentul de promovabilitate a ciclului primar și gimnazial, asigurarea integrării elevilor în ciclul gimnazial și liceal ; 
 Rezultatele obtinute de elevi la evaluările naţionale, olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi sportive; 
 Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi; 
 Gradul de integrare a absolvenţilor în licee și școli profesionale; 
 Gradul de creștere al nivelului de siguranță în școală și al preocupărilor privind starea bazei didactico-materiale a şcolii; 
 Gradul de implicare al elevilor și cadrelor didactice în proiecte comunitare; 
 Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii. 
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