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1.A ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A LICEULUI DE ARTE "VICTOR BRAUNER" PIATRA-

NEAMŢ 

 

1.1 Obiective şi priorităţi asumate de Liceului de Arte "Victor Brauner" Piatra-Neamţ prin 

planul managerial în anul şcolar 2017-2018 

 

Obiective generale ale Liceului de Arte "Victor Brauner" Piatra-Neamţ pentru anul şcolar 2017-

2018: 

 Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ, creşterea capacităţii instituţionale pentru 

elaborarea şi gestionarea de proiecte. 

 Coordonarea, prin compartimente, a domeniilor funcţionale de intervenţie managerială (curriculum, 

resurse, relaţii comunitare, management). 

 Descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor.  

 Dezvoltarea unui curriculum şcolar la decizia şcolii bazat pe formarea competenţelor. 

 Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie. 

 Derularea unor campanii de informare a publicului cu privire la programele guvernamentale,  MEN, 

ISJ Neamţ şi Liceului de Arte "Victor Brauner" Piatra-Neamţ. 

 Asigurarea securităţii elevilor în şcoală  şi combaterea violenţei. 

 Colaborare eficientă cu instituţiile partenere (CCD, CJRAE). 

 Dezvoltarea de parteneriate cu agenţii economici pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei formării 

profesionale şi  o mai bună inserţie socială. 

 Educaţia permanentă în vederea obţinerii unor noi calificări, a extinderii specializării şi 

perfecţionării. 

 Organizarea, monitorizarea şi evaluarea examenelor naţionale, concursurilor (elevi, cadre didactice). 

 Formarea resurselor umane. 

 Managementul şcolar şi evaluarea instituţională. 

 Educaţia permanentă în vederea obţinerii unor noi calificări, a extinderii specializării şi 

perfecţionării. 

 

1.2. Analiza mediului intern şi extern care asigură calitatea în educaţie şi formare  

 

Misiunea Liceului de Arte "Victor Brauner" Piatra-Neamţ este de a susţine temeinic şi profesionist 

asigurarea unui învăţământ de calitate, la standarde europene, care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale 

comunităţii, pentru beneficiarii direcţi ai serviciilor educaţionale. 

În viziunea noastră şcoala este a elevului şi trebuie să răspundă nevoilor de dezvoltare personală şi 

profesională ale acestuia.  

Credem că şcoala trebuie să se implice în viaţa comunităţii şi comunitatea trebuie să se implice în 

viaţa şcolii.  

Ne propunem să răsplătim încrederea beneficiarilor noştri, oferindu-le servicii de calitate pentru că 

o educaţie temeinică şi continuă este o investiţie în viitorul nostru, al tuturor. 

Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărei proiectări 

manageriale. Deşi anumite nevoi pot apărea pe parcursul procesului, este important ca pregătirea 

planificată să abordeze nevoile deja identificate. 

 

Puncte tari 

Competenţa personalului din Liceul de Arte "Victor Brauner" Piatra-Neamţ  

Organizarea şi derularea de concursuri şi proiecte educaţionale pentru elevi, realizarea schimburilor 

de experienţă cu parteneri din  ţară şi străinătate. 

Stimularea cadrelor didactice pentru a desfăşura activităţi suplimentare cu elevii, în vederea obţinerii 

de performanţe deosebite şi de premii şi menţiuni la concursurile şi olimpiadele naţionale. 

Desfăşurarea de activităţi extraşcolare şi existenţa unui număr mare de elevi premianţi la concursurile 

organizate. 

Existenţa unor cadre didactice care au derulat proiecte europene şi proiecte de finanţare 

nerambursabilă, ce pot constitui modele de bună practică. 

Colaborări eficiente cu instituţiile publice, cu partenerii sociali. 
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Existenţa unui număr mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice II, I, masterat si 

doctorat. 

Existenţa unei echipe de formatori locali, respectiv mentori şi metodişti. 

Număr crescut de cadre didactice membre în comisii ale I.S.J./M.E.N.  

Număr mare de elevi participanţi şi premianţi la concursurile şi olimpiadele şcolare. 

Rezultate bune la examenele naţionale. 

Existenţa unei baze de date privind populaţia şcolară, cadrele didactice, normarea, mişcările de 

personal, examenele naţionale, documente şi situaţii contabile etc.. 

Menţinerea la un nivel ridicat a ponderii posturilor didactice ocupate de titulari, ştiind că această 

categorie reprezintă partea cea mai ataşată şi cea mai motivată a sistemului. 

Existenţa documentelor de proiectare care au stabilite priorităţile şi obiectivele specifice fiecărui 

compartiment. 

Manager şcolar și alte 4 cadre didactice formate în management educaţional. 

Asigurarea resurselor umane.  

Relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ, ce 

contribuie la dezvoltarea competenţelor de comunicare şi la creşterea calităţii actului 

educaţional. 

 

Puncte slabe 

Lipsa de pregătire în proiectarea curriculară a profesorilor debutanţi. 

Utilizarea, în mod frecvent, în procesul de predare-învăţare-evaluare, a metodelor tradiţionale şi a 

activităţilor frontale în formarea elevilor. 

Interes si implicare scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii. 

  

Oportunităţi 

Implementarea strategiilor privind descentralizarea învăţământului, asigurarea calităţii. 

Continuarea procesului de descentralizare financiară şi decizională. 

Descongestionarea materiei şi elaborarea unor noi programe şi planuri-cadru. 

Implicarea primăriei în realizarea lucrărilor privind obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare a 

unor unităţi de învăţămant. 

Colaborări eficiente cu instituţiile publice, agenţi economic, cu partenerii sociali, evidenţiate printr-un 

număr mare de parteneriate educaţionale locale, naţionale, europene, prin programe specifice şi 

proiecte încheiate la nivelul liceului. 

Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale. 

Stagii de formare a competenţelor în domeniul competenţelor TIC pentru personalul didactic. 

Optimizarea deschiderii către comunităţile locale  pentru integrarea şcolii în comunitate. 

Cooperarea cu şcoli din ţările Uniunii Europene prin parteneriate bilaterale şi multilaterale. 

Dezvoltarea şi încheierea de parteneriate menite să optimizeze colaborarea între actorii comunităţii şi 

şcoală (Prefectura, Consiliul Judeţean, serviciile descentralizate, ONG-uri focalizate pe educaţie). 

Extinderea parteneriatelor cu agenţii economici. 

Cooperare pentru realizarea şi derularea de proiecte POCU . 

Consultarea permanentă a site-urilor: www.finanţare.ro, www.fseromania.ro,  www.anpcdefp.ro, 

www.inforegio.ro, www.isjneamt.ro etc.  

 

Ameninţări 

Insuficienta implicare a comunităţii şi consiliului local pentru asigurarea unei infrastructuri 

moderne în Liceul de Arte "Victor Brauner" Piatra-Neamţ. 

Rezistenţa la schimbare şi conservatorismul unor cadre didactice. 

Deteriorarea mediului socio-economic şi familial; diminuarea interesului / capacităţii familiei de a 

susţine pregătirea şcolară a copiilor, părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

Insuficienta conştientizare a părinţilor copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de principal 

partener educaţional al şcolii. 

Motivarea/stimularea slabă a cadrelor didactice prin politicile salariale curente. 

Interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii reformei şi a documentelor 

de strategie educaţională privind asigurarea calităţii în educaţie. 

http://www.finan?are.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.anpcdefp.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://www.isjneamt.ro/
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Derularea unui număr mic de proiecte pentru grupurile dezavantajate. 

 

1.3. Politici educaţionale privind descentralizarea şi documente legislative  
Descentralizarea învăţământului preuniversitar reprezintă transferul de autoritate, responsabilitate 

şi resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general şi financiar către unităţile de învăţământ 

şi comunitatea locală. Se creează, astfel, cadrul unei colaborări eficiente între şcoală şi comunitate. 

            Descentralizarea conferă şcolii rolul de principal factor de decizie, asigurând participarea şi 

consultarea tuturor actorilor sociali interesaţi din perspectiva dezvoltării durabile a comunităţii în care 

funcţionează, pe de o parte, iar pe de altă parte, din perspectiva globalizării educaţiei. 

Domenii ale sistemului care sunt supuse descentralizării 

Transferul de decizie de la nivelul central la cel local s-a desfăşurat în ritmuri diferite pe diversele 

domenii ale sistemului – curriculumul, evaluarea şi certificarea, reţeaua şcolară şi fluxurile de elevi, 

conducerea şi administrarea unităţii de învăţământ,  resursele şi  politicile de personal etc. 

a. Curriculum 

               Curriculumul Naţional 

               Curriculumul la decizia şcolii 

               Planurile de învăţământ şi programele şcolare 

               Manualele şcolare. 

b. Evaluarea şi certificarea 

c. Conducere şi administrare 

            Liceul de Arte "Victor Brauner" Piatra-Neamţ a constituit Consiliul de Administraţie 

conform O.M.E.N.C.Ș. nr. 4612 din 22 septembrie 2014 și ORDIN Nr. 3160/2017. 

d. Resursele umane 

            Resursa umană şi, în special, profesia didactică trebuie să fie recunoscută ca factor esenţial al 

dezvoltării comunitare, fapt pentru care se acordă o atenţie deosebită formării iniţiale şi continue, precum şi 

dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Managementul educaţional la nivelul instituţiei şcolare trebuie 

profesionalizat progresiv pentru a putea  prelua şi exercita eficient funcţiile care revin. 

Efectele procesului de învăţământ sunt date, în măsură covârşitoare, de calităţile  profesionale ale 

personalului didactic, de gradul de angajare al acestora în îndeplinirea responsabilităţilor privind educarea 

elevilor. Şi, deşi comunitatea locală şi conducerea şcolii sunt primele interesate de calitatea şi efectele 

procesului educativ din şcoală, acestea sunt lipsite, în prezent, de orice drept de decizie în legătură cu 

numirea, normarea şi salarizarea personalului. 

 

1.4. Obiectivele procesului de descentralizare 

a. Eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale 
Procesul de descentralizare este  însoţit de un sistem de control şi monitorizare a calităţii care 

asigură următoarele: 

 coerenţa politicilor privind dezvoltarea curriculară, predarea-învăţarea-evaluarea pe baza 

standardelor specifice; 

 respectarea cerinţelor legale prevăzute în Regulamentul privind procedurile de  elaborare, 

monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central; 

 asigurarea stabilităţii şi continuităţii politicilor educaţionale în conformitate cu standardele 

aprobate; 

 revizuirea periodică a politicilor pentru eliminarea efectelor negative; 

 asumarea de către corpul profesoral a viziunii privind asigurarea calităţii promovate de ARACIP. 

Liceul de Arte "Victor Brauner" Piatra-Neamţ, prin personalul de conducere şi didactic, este 

responsabil de asigurarea calităţii serviciilor educaţionale oferite şi o garantează beneficiarilor ţinând  cont 

de următoarele provocări şi perspective : 

 promovarea excelenţei vs. competenţe generale pentru toţi absolvenţii (competenţe cognitive, 

afectiv - atitudinale, sociale); 

 diminuarea ratei abandonului şcolar timpuriu; 

 promovarea egalităţii şi a diversităţii culturale; 

 elevul – între responsabilităţi şi drepturi; 

 cadrele didactice – actorii-cheie ai schimbării; 

 managerul şcolar – de la funcţie la profesie; 

 implicarea comunităţii şi asumarea responsabilităţii în relaţia cu şcoala (când?, unde? şi până 

unde?); 



7 

 

 pregătirea tinerilor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii (Life Long Learning); 

 formarea cetăţeanului de tip european. 

 

b. Asigurarea democraţiei, transparenţei 

           Organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul circulaţiei informaţiei în şcoală, se realizează 

prin postarea acestora pe site-ul liceului, avizier, cele 2 cancelarii și la aviziere, prin multiplicarea 

documentelor şi organizarea de dezbateri la nivelul CA şi CP.  

Rezultatele  elevilor, rapoartele sintetice ale inspecţiilor tematice sunt aduse la cunoştinţa CA, CP, 

Asociaţiei Părinţilor. 

c.  Asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie 

Liceul de Arte "Victor Brauner" Piatra-Neamţ  promovează ideea de şcoală incluzivă, având ca 

beneficiari 7 elevi cu CES și 12 rromi. 

d. Creşterea relevanţei ofertei de servicii educaţionale pentru toate categoriile de copii şi elevi 

se realizează prin asigurarea unei mai bune corelări cu nevoile locale, cu diversele situaţii şi probleme ale 

comunităţilor, cu nevoile şi interesele individuale ale elevilor. Asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie 

se va realiza prin oferte educaţionale relevante pentru segmentele vulnerabile ale populaţiei – elevi rromi, 

elevi din medii sociale şi economice dezavantajate, copii şi elevi cu nevoi speciale – urmărindu-se, în mod 

special, creşterea participării acestora la educaţie. 

 

e. Stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice 

Nivelul cheltuielilor aferente finanţării de  bază este determinat de numărul de elevi şcolarizat în 

Liceul de Arte şi mărimea costului standard/elev aprobat la nivel naţional. 

Costul standard/elev se referă exclusiv la finanţarea de bază. El este calculat pe bază de indicatori 

fizici de consum de resurse umane şi materiale şi diferenţiat pe nivele de învăţământ – preşcolar, primar, 

gimnazial, liceal, pe filiere, profile, mediu de rezidenţă, grupuri defavorizate. 

 

1.B. Analiza calităţii învăţământului din Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamţ, repere 

structurale şi funcţionale 

 

1. Resurse umane, personal (cadre didactice, personal didactic auxiliar şi personal 

nedidactic) 

2.1. Încadrarea cu personal  

Puncte tari 

 S-au asigurat normele didactice pentru fiecare disciplină. 

 S-a realizat încadrarea cu personal de specialitate bine pregătit. 

 S-au întocmit dosarele de perfecţionare şi de înscriere la grade didactice. 

 

Puncte slabe 

 Şcoala nu dispune de titulari la toate disciplinele, mai ales la specialitate. 

 Profesorii cu jumătăţi de normă, cu sferturi de normă, cu un număr de norme ce nu au 

continuitate, ceea ce determină dezechilibre ale procesului instructiv-educativ.  

 

2.2. Situaţii statistice privind încadrarea – titulari, suplinitori, calificaţi  

 

PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE 

 

Nume şi prenume director:  

prof. ALBU MIHĂIŢĂ, grad didactic I, specialitatea muzică instrumentală – clarinet, vechime în 

învăţământ de 44 de ani, are  norma de bază în unitatea de învăţământ, modalitatea de numire în funcţie – 

detaşare în interesul învăţământului. 

 

 

 

 

CADRE DIDACTICE = 84 

Număr total de Număr de Număr de Număr de cadre  Modalitatea angajării pe 
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cadre didactice  

cu baza la Lic. de 

Arte 

«V.Brauner » 

norme 

didactice  

titulari / 

procent  

 

calificate / procent  post 

titularizare,  detaşare, 

suplinire  

64 90 
52 = 81,25 

% 

64 

= 100 % 
52 / 2 / 10 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:  

Statut Doctorat 
Gradul 

I 

Gradul 

II 

Definitiv

at 

Fără 

definitivat 

Necali-

ficat 
Total 

Titulari 4 28 12 8 1 0 52 

Suplinitori 1 4 2 1 5 0 12 

 

2.3. Situaţia încadrării cu personal didactic auxiliar şi nedidactic 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR Total: 7.  Grad de acoperire 100 % 

Funcţia Număr persoane Calificare 

Administrator financiar 1 Da 

Administrator de patrimoniu 1 Da 

Secretar 1 Da 

Analist programator-ajutor 1 Da 

Bibliotecar 1 Da 

Model 2  Da 

 

PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV) Total: 10.  Grad de acoperire 90 % 

Funcţia Număr persoane Calificare 

Fochist 1 Da 

Muncitor 1 Da 

Paznic 2  Da 

Îngrijitor 6 Da 

 

2.4. Analiza SWOT a resurselor umane la nivelul şcolii 

Puncte tari Puncte slabe 

- existenţa unui personal didactic bine 

pregătit: 52 de cadre didactice titulare din 

totalul de 64 cu baza in unitate; 

- participarea la concursul de titularizare / 

suplinire a unor cadre didactice bine pregătite;  

- au fost asigurate cadre didactice pentru toate  

posturile/catedrele vacante; 

- rezolvarea solicitărilor statistice în timp util de 

LAVB 

- dezechilibru între nr. de elevi şi nr. de 

norme aprobate 

- catedre constituite în mai multe şcoli, fapt 

care conduce la imposibilitatea prezenţei 

unui număr de profesori la Consiliile 

profesorale / şedinţe comisii metodice;  

- lipsa cadrelor didactice calificate la anumite 

specializări din învăţământul vocaţional de 

artă. 

Oportunităţi Ameninţări 

- reputaţia unităţii de învăţământ şi a 

calităţii actului educativ; 

- diversificarea specializărilor oferite elevilor. 

- - cadre didactice cu mai multe specializări. 

- migrarea cadrelor didactice spre domenii 

mai bine remunerate; 

- imposibilitatea încadrării cu personal 

didactic calificat/titular la disciplinele de 

specialitate. 

 

3. Resurse umane - elevi - Liceul de Arte "Victor Brauner"  

3.1. Situaţia statistică privind repartizarea elevilor:  

TOTAL  –  464  ELEVI   

Nr. crt. Clasa Nr. elevi Învăţătoare 
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1 Preg. 9 Brânzei Rodica 

 2 I  M 17 Șulea  Cătalina 

3 II  M 17 Anisiei Daniela 

4 III  M 22 Socea Ana 

5 IV  M 26 Horciu Angelica 

Total primar 91  

 

Nr. crt. Clasa Nr. elevi Diriginte 

6 V AP 14  Greșanu Camelia 

7 V M  13  Stanciu Alina 

8 VI AP 20  Grigore Mihaela 

9 VI M  25  Corugă Marius 

10 VII AP 16  Mârcă Nușa 

11 VII M 19 Tărniceriu Sînziana 

12 VIII AP 17 Andrei Valentina 

13 VIII M 24 Poșchin Ionela-Iolanda 

Total gimnaziu 148  

 

 

14 IX AV 27 Urda Mirela 

15 IX M 31 Ciobanu Ioana 

16 X AV 26 Pozdercă Mihaela 

17 X M 27 Cataramă Ionela 

18 XI AV 25 Ungureanu-Pașcău Gabriela 

19 XI M 33 Găină Adrian 

20 XII AV 26 Pop Mihaela-Dana 

21 XII M 30 Hanganu Constantin 

Total liceu 225  

Total şcoală 464  

 

3.2. Planul de şcolarizare propus - realizat în 2017 – 2018 

 

Primar 

Clasa 
Propus Realizat 

Clase Elevi Clase Elevi 

Preg. 1 20 1 9 

I 1 25 1 17 

II 1 25 1 17 

III 1 25 1 22 

IV 1 25 1 26 
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Gimnaziu  

Clasa 
Propus Realizat 

Clase Elevi Clase Elevi 

V 2 45 2 27 

 VI 2 45 2 45 

VII 2 50 2 35 

VIII 2 50 2 41 

  

Liceu 

Clasa 
Propus Realizat 

Clase Elevi Clase Elevi 

IX 2 56 2 58 

X 2 56 2 53 

XI 2 62 2 58 

XII 2 60 2 56 

 

 

3.3. ABSENTEISM    ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Total 

ELEVI 

TOTAL 

SEM I 

MOTI 

VATE 

SEM I 

NEMO

TIVAT

E 

SEM I 

TOTA

L 

SEM II 

MOTI 

VATE 

SEM 

II 

NEMO

TIVAT

E 

SEM II 

TOTAL  
AN 

ȘCOLAR 

MOTI 

VATE 

NEMO

TIVAT

E 

1. CLASA PREG. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. CLASA I 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. CLASA II 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. CLASA III 22 36 36 0 0 0 0 36 36 0 

5. CLASA IV 26 3 3 0 0 0 0 3 3 0 

 TOTAL PRIMAR 91 39 39 0 0 0 0 39 39 0 

6. CLASA V  A.P. 14 65 63 2 82 55 27 147 118 29 

7. CLASA V  M. 13 90 84 6 172 153 19 262 237 25 

8. CLASA VI  A.P. 20 135 77 58 171 45 126 306 122 184 

9. CLASA VI  M. 25 199 114 85 190 130 60 389 244 145 

10. CLASA VII  A.P. 16 129 26 103 141 59 82 270 85 185 

11. CLASA VII  M. 19 166 69 97 225 115 110 391 184 207 

12. CLASA VIII  A.P. 17 302 139 163 468 277 191 770 416 354 

13. CLASA VIII  M. 24 435 197 238 702 413 289 1137 610 527 

 
TOTAL 

GIMNAZIU 
148 1521 769 752 2151 1247 904 3672 2016 1656 

14. CLASA IX  A.V. 27 285 172 113 349 243 106 634 415 219 

15. CLASA IX   M. 31 486 136 350 439 242 197 925 378 547 

16. CLASA  X  A.V. 26 549 374 175 626 387 239 1175 761 414 

17. CLASA  X  M. 27 1094 498 596 1181 686 495 2275 1184 1091 

18. CLASA  XI  A.V. 25 548 125 423 551 279 272 1099 404 695 

19. CLASA  XI  M. 33 913 463 450 1061 659 402 1974 1122 852 

20. CLASA  XII  A.V. 26 1344 1236 108 960 803 157 2304 2039 265 

21. CLASA  XII  M. 30 628 380 248 336 219 117 964 599 365 
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 TOTAL LICEU 225 5847 3384 2463 5447 3483 1964 11294 6867 4427 

 
TOTAL UNITATE 

SCOLARA 
464 7407 4192 3215 7598 4730 2868 15.005 8.922 6.083 

 

Total absențe nemotivate : 6.083 

 

13 absenţe nemotivate / elev / an școlar 2017-2018 

 

 

3.4.1 Măsuri întreprinse privind prevenirea şi combaterea absenteismului şi abandonului 

şcolar 

 

 Elaborarea, la nivelul liceului a programelor de măsuri privind prevenirea şi combaterea 

absenteismului şi abandonului şcolar. 

 Actualizarea bazei de date privind frecvenţa şcolară. 

 Consilierea diriginţilor în vederea elaborării de planuri de acţiuni preventive şi de diminuare a 

absenteismului şcolar. 

 Abordarea unor teme educative specifice în cadrul activităţilor de formare a cadrelor didactice. 

 Organizarea de activităţi educative şi de consiliere pentru cunoaşterea psihopedagogică a elevilor. 

 Adecvarea tematicii orelor de dirigenţie în vederea unei optime integrări şcolare şi sociale (educaţia 

bunului cetăţean, educaţia pentru timp liber, pentru cultură, civilizaţie, pentru viaţa de familie 

etc.).  

 Organizarea de consilii profesorale cu temă în care să se analizeze cauzele absenteismului şcolar şi 

găsirea unor soluţii pentru înlăturarea acestuia. 

 Realizarea unor activităţi de formare în cadrul comisiilor metodice a diriginţilor, pentru abilitarea 

cadrelor didactice de a lucra cu elevii ce se află în situaţii de risc. 

 Aplicarea de chestionare în vederea stabilirii cauzelor abandonului şcolar. 

 Stimularea şi motivarea elevilor pentru învăţătură prin activităţi diversificate şi cu implicarea 

permanentă a acestora în acţiune. 

 Prevenirea abandonului prin calitatea şi diversitatea activităţilor extracurriculare. 

 Iniţierea unor activităţi cu impact asupra elevilor: dezbaterea unor cazuri-problemă, a unor situaţii 

problematice prezentate de mass media, a unor studii de caz etc. 

 Organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de parteneriat cu poliţia în scopul susţinerii şi reintegrării 

şcolare şi sociale a elevilor ce au săvârşit abateri disciplinare grave, abandon şcolar, 

absenteism ridicat etc. 

 Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative extraşcolare (serbări, vizite, spectacole, 

cercuri de interese, excursii, drumeţii etc.) în care să fie antrenaţi şi elevii aflaţi în situaţie de 

risc. 

 Implicarea responsabilă a familiei în prevenirea abandonului şcolar (vizitarea familiilor elevilor cu 

probleme de frecvenţă şi de integrare şcolară, aplicarea unor chestionare pentru părinţi în 

scopul cunoaşterii mediului familial şi socio-educativ, susţinerea de lectorate cu părinţii pe 

teme ce abordează problematica comportamentului de risc, implicarea părinţilor în organizarea 

timpului liber al elevilor, prin participarea acestora la acţiuni educative (excursii, concursuri, 

sesiuni de comunicări etc), implicarea părinţilor în stabilirea programului de recuperare a 

elevului aflat în situaţie de absenteism/abandon/neintegrare şcolară. 

 Intensificarea legăturii şcolii cu instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea faptelor 

antisociale. 

 Iniţierea unor activităţi pentru informarea elevilor privind sancţiunile disciplinare în cazul 

abaterilor de la normele de convieţuire socială şi a obligaţiei familiei de a şcolariza copiii, 

informarea elevilor privind pericolul social al vagabondajului, implicării în grupuri 

infracţionale etc., sprijinirea elevilor aflaţi în situaţie de risc/cu abateri comportamentale în 

vederea reintegrării lor în colectivele de elevi, cuprinderea elevilor aflaţi în situaţie de risc în 

programe educative specifice problematicii vizate. 

Operaţionalizarea sistemului informaţional al unităţii şcolare bazat pe: monitorizarea zilnică a 

situaţiei absenţelor pe clase şi la nivelul unităţii de învăţământ; analiza periodică a situaţiei frecvenţei 

elevilor la cursuri; aplicarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
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învăţământ preuniversitar şi Regulamentul de ordine interioară; raportarea lunară a   situaţiei 

absenteismului şcolar; includerea, în raportării lunare, a elevilor cu situaţii deosebit de grave, cu: nume 

şi prenume/clasa/ situaţia absenţelor/măsuri întreprinse; actualizarea bazei de date şi monitorizarea 

punctuală a copiilor aflaţi în situaţii de risc (din  familii cu dificultăţi materiale, financiare, cu 

probleme sociale şi de sănătate, familii dezorganizate, cu părinţi plecaţi în străinătate etc.). 

Stabilirea reţelei de lucru, a partenerilor potenţiali şi a responsabilităţilor: familia,  primăria şi 

consiliul local, Poliţia, organizaţii nonguvernamentale. 

Realizarea de proiecte educaţionale privind prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar. 

Propunerea unor soluţii pentru readucerea copiilor la şcoală: abordarea punctuală a problemei 

readucerii la şcoală a copiilor care abandonează şcoala; demersuri pertinente, perseverente şi corelate 

din partea şcolii (conducere, diriginţi, profesori); evidenţa nominală a copiilor aflaţi în situaţie de 

abandon şcolar; identificarea şi cunoaşterea cazuisticii fiecărei situaţii de abandon şcolar; sprijin 

material şi financiar din partea şcolii şi a comunităţii; asistenţă şi consiliere psihologică individuală şi 

psihosocială. 

 

Concluzii 

Activitatea educativă privind prevenirea absenteismului, abandonului şi violenţei a fost gestionată 

corespunzător. 

S-au realizat demersuri specifice la nivelul Liceului de Arte. 

Nu s-au înregistrat situaţii de risc privind absenteismul, abandonul, violenţa în şcoală.  

Se înregistrează în anul şcolar 2017-2018, comparativ cu anul şcolar 2016-2017: 

- scăderea numărului de elevi care au înregistrat absenţe nemotivate; 

- scăderea procentului elevilor care au înregistrat absenţe nemotivate raportat la totalul elevilor. 

 

3.5. Acţiuni şi proiecte pentru anul şcolar 2017-2018 

1. Continuarea programelor de prevenire a absenteismului, abandonului şcolar şi violenţei în 

şcoală. 

2. Monitorizarea în continuare a absenteismului, abandonului şcolar şi violenţei în şcoală. 

3. Gestionarea situaţiilor de risc prin măsuri concrete, prin implicarea responsabilă a 

învăţătorului / dirigintelui, psihologului şcolar, consilierului educativ, directorului. 

4. Extinderea parteneriatelor educaţionale pe tema prevenirii absenteismului, abandonului şcolar 

şi a violenţei în Liceul de Arte „Victor Brauner”. 

 

 

      4. Dezvoltarea resurselor umane 

 

4.1. Obiectivele şi priorităţile activităţii de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice din  Liceul 

de Arte "Victor Brauner" Piatra-Neamţ în anul şcolar 2017-2018 

 

Formarea continuă a cadrelor didactice Liceul de Arte "Victor Brauner" Piatra-Neamţ este pe 

parcursul anului şcolar 2017-2018, un deziderat strategic care vizează profesionalizarea şi dezvoltarea 

resurselor umane din liceu, precum şi eficientizarea demersului educativ în acord cu evoluţia rapidă ce are 

loc în plan tehnic, ştiinţific, economic şi social. 

Obiectivele asumate în domeniul formării continue şi perfecţionării cadrelor didactice, în acest an 

şcolar, au fost: 

 realizarea analizei de nevoi pe termen scurt privind formarea continuă a cadrelor didactice din liceu; 

 previzionarea nevoilor de formare pe termen mediu şi lung; 

 identificarea posibilităţilor de formare continuă pe plan local, regional şi naţional; 

 valorificarea resurselor umane – surse de formare la nivelul  şcolii, judeţului - şi a patrimoniului de 

experienţe şi valori acumulate în activitatea de formare continuă şi perfecţionare a 

cadrelor didactice; 

 compatibilizarea nevoilor de formare profesională cu specificul Liceului de Arte; 

 formarea unei atitudini responsabile în privinţa propriei dezvoltări a carierei cadrelor didactice în 

conformitate cu politicile naţionale şi europene; 

 diseminarea experienţelor de succes ale şcolii şi profesorilor din şcoală;  
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 corelarea carierei didactice cu standardele educaţionale actuale şi asigurarea unei dinamici 

profesionale prin utilizarea sistemului creditelor profesionale transferabile;  

 extinderea competenţelor specifice ale cadrelor didactice în utilizarea tehnologiilor informaţionale şi 

de comunicare; 

 dezvoltarea profesională a cadrelor didactice necalificate; 

 ameliorarea/eliminarea disfuncţiilor constatate  în activitatea personalului didactic şi didactic 

auxiliar. 

Pornind de la obiectivele stabilite pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin 

intermediul proceselor evolutive de formare continuă şi perfecţionare, au fost identificate priorităţi pentru 

toate nivelurile de referinţă ale acestui domeniu: 

 Realizarea analizelor cu privire la starea de fapt a perfecţionării cadrelor didactice. 

 Crearea premiselor pentru formarea continuă a cadrelor didactice, managerilor şi personalului 

didactic auxiliar prin programe realizate de inspectoratul şcolar în colaborare cu  CCD şi alţi 

furnizori de programe, în anul şcolar 2017 – 2018. 

 Coordonarea perfecţionării cadrelor didactice prin activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice 

organizate la nivelul liceului, respectiv comisii metodice, catedre şi cercuri pedagogice. 

 Organizarea şi monitorizarea simpozioanelor şi schimburilor de experienţă pe probleme de 

specialitate şi psihopedagogie. 

 Organizarea şi coordonarea participării cadrelor didactice la etapele perfecţionării prin definitivat şi 

grade didactice. 

 Colaborarea eficientă cu centrele de perfecţionare din ţară (universităţi şi colegii) abilitate pentru 

programele de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. 

 Realizarea activităţilor planificate de informare/formare a responsabilului cu perfecţionarea, a 

responsabililor colectivelor metodice şi a metodiştilor ISJ. 

 

 

4.2. Formarea continuă a cadrelor didactice prin activităţi organizate la nivel judeţean  

 

A. Perfecţionarea cadrelor didactice cu atribuţii în formarea continuă: 

În Liceul de Arte "Victor Brauner" Piatra-Neamţ este numit, prin decizia directorului, responsabilul 

cu dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice din şcoală. Acesta are atribuţii concrete de 

informare, consiliere, monitorizare, organizare şi promovare a activităţilor de formare continuă la nivelul 

şcolii. 

Activităţile la care au participat responsabilii cu dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor 

didactice au fost: 

campanii de informare privind metodologia formării continue/perfecţionării prin grade didactice; 

programe de formare organizate prin Casa Corpului Didactic Neamţ, la care au participat peste 100 de 

responsabili cu perfecţionarea din şcolile judeţului; 

comunicarea profesională cu inspectorii responsabili cu formarea continuă, în realizarea analizelor de 

nevoi de formare a cadrelor didactice, conform planificărilor strategice. 

Activitatea responsabililor cu dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice din 

majoritatea şcolilor judeţului Neamţ a fost monitorizată la nivelul Liceului de Arte prin raportări 

periodice şi s-a concretizat în: 

campanii de informare a cadrelor didactice cu privire la noua metodologie a formării continue; 

consilierea cadrelor didactice cu privire la perfecţionarea prin grade didactice; 

monitorizarea înscrierii cadrelor didactice la nivelul şcolilor; 

comunicarea permanentă cu departamentul perfecţionare din cadrul inspectoratului şcolar; 

monitorizarea efectuării inspecţiilor speciale; 

facilitarea şi monitorizarea activităţilor de mentorat; 

iniţierea, organizarea, sprijinirea activităţilor metodico-ştiinţifice din şcoală şi de la nivelul judeţului; 

promovarea programelor de formare continuă ale instituţiilor abilitate; 

monitorizarea situaţiei formării o dată la cinci ani. 

 

B. Pentru a răspunde cerinţelor de profesionalizare a carierei didactice în societatea bazată pe 

competenţe, în anul şcolar 2017-2018 la nivelul Liceului de Arte s-a realizat analiza situaţiei cadrelor 

didactice debutante şi consilierea acestora în vederea învăţării pe tot parcursul vieţii. 
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4.3. Formarea continuă a cadrelor didactice prin activităţi organizate la nivelul şcolii, în  

cadrul comisiilor metodice şi colectivelor de catedră 

 

Activitatea comisiilor metodice din şcoală se axează pe analiza nevoilor de educaţie, pe stabilirea 

priorităţilor pe baza cărora se proiectează procesul instructiv-educativ şi stabilirea pârghiilor de autoreglare 

a acestuia. 

Profesorii au participat la cursuri de formare/perfecţionare în anul şcolar 2017 -2018: 

Constantiniu Otilia  - Curs ,, Programul de pregătire pentru examenul de definitivare în învăţământ” 

organizat de C.C.D Neamţ (sesiunea 2018); 

Curs de management cultural ,,Artă în casă” Timişoara  iulie –august 2018 organizat de Asociaţia 

Culturală Contrasens Timişoara(diplomă recunoscută prin Ministerul Muncii; 

Stroici Adrian  - Curs de formare ,,Competenţe de proiectare curriculară”  C.C.D Dominou Craiova   

2017-2018 

Stroici Lucreţia  - Curs de formare ,,Competenţe de proiectare curriculară” C.C.D Dominou Craiova  

2017-2018 

Horghidan Irina   - Curs de perfecţionare  Pavlos Zallourakis Masterclass  Iaşi 

Masterclass  Horia Maxim Bucureşti 

Masterclass  Ateliere Muzicale Iaşi 

Masterclass  Academia Gh.Dima Cluj Napoca 

 În urma activităţilor de monitorizare şi control a activităţii comisiilor metodice din şcoală s-au 

constatat următoarele:  

Puncte tari  

 Organizarea, funcţionarea si conducerea comisiilor metodice din şcoală sunt realizate conform 

Regulamentului de organizare si funcţionarea a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 La începutul anului şcolar s-a făcut analiza rezultatelor anterioare ale elevilor precum şi analiza 

rezultatelor evaluării iniţiale şi condiţiilor de la care s-a pornit în noul an. 

 Fiecare comisie metodică are definite obiectivele activităţii semestriale. 

 Programul semestrial al comisiilor metodice cuprinde activităţi de perfecţionare diversificate: 

lecţii demonstrative, referate, dezbateri, valorizarea şi diseminarea proiectelor existente în şcoală. 

 Tematica abordată în  cadrul catedrelor şi comisiilor metodice este în concordanţă cu  problemele 

fundamentale ale reformei curriculare. 

 Implicarea motivată a cadrelor didactice în  activităţile de catedră şi/sau comisie metodică a 

favorizat creşterea calităţii activităţilor, în  multe cazuri, predominând dimensiunea interactivă. 

Puncte slabe  

 Abordarea unei tematici repetitive de la an la an, axată pe aspecte tradiţionale şi convenţionale din 

didactica disciplinei.  

 Suprapunerea activităţilor extracurriculare, cu activităţile de perfecţionare/ formare continuă a 

cadrelor didactice din cadrul comisiilor metodice. 

 

4.4. Formarea continuă realizată prin parcurgerea etapelor de obţinere a definitivării în  

învăţământ şi gradelor didactice 

Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice prin definitivat şi grade didactice are următoarele 

coordonate: 

 Prelucrarea metodologiilor formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

difuzarea în unitatea şcolară a materialelor privind cadrul legislativ privind perfecţionarea prin 

grade didactice. 

 Înscrierea cadrelor didactice la definitivat şi grade didactice. 

 Crearea bazei de date la nivelul liceului pentru monitorizarea şi gestionarea inspecţiilor speciale. 

 Inscrierea în corpul de metodişti al ISJ Neamț.  

 Monitorizarea cadrelor didactice care au susţinut colocviul de admitere la gradul I şi examenele 

pentru obţinerea definitivatului, gradului II şi gradului I. 

Din punct de vedere statistic, situaţia participării cadrelor didactice la etapele perfecţionării prin 

grade este prezentată în cele ce urmează: 
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Nr. 

crt. 
Cadrul didactic Specialitatea 

Gradul didactic 

la care se înscrie 
Sesiunea 

Modalitat

e 

1. Andrei Marian - Maricel 
Educație muzicală 

specializată - fagot 
Definitivat 2018 Dosar 

2. Corai Călin 
Educație muzicală 

specializată - vioară 
Definitivat 2018 Dosar 

3. Constantiniu Otilia - Maria 
Educație muzicală 

specializată - violoncel 
Definitivat 2018 Dosar 

4. Surujiu Radu 

Educație muzicală 

specializată – pian 

principal 

Definitivat 2018 Dosar 

5. Turnea Mihaela 

Educație muzicală 

specializată – pian 

principal 

Definitivat 2018 Dosar 

6. Blănaru Florentin 

Educație muzicală 

specializată – chitară 

clasică 

II  Dosar 

7. 
Pușcălău Elena – Olgua (căs. 

Toma) 

Educație muzicală 

specializată – canto 

clasic 

I  Dosar 

8. Rusu Sidor 

Educație muzicală 

specializată – acordeon 

(Pedagogie muzicală) 

I  Dosar 

9. 
Ungureanu – Pașcău Elena - 

Gabriela 

Limba engleză 
I  Dosar 

10. Anisiei Daniela învățătoare I  Cerere 

11. 
Minciu Nicoleta (căs. 

Negreanu) 

Educație muzicală 

specializată – chitară 

clasică 

I  

Cerere 

12. Baltag Marcel 
Educație muzicală 

specializată – percuție 
II  

Cerere 

13. Cataramă Teodor 
Educație muzicală 

specializată – clarinet 
II  

Cerere 

14. 
Gheorghe Ionela – Marinela 

(căs. Cataramă) 

Educație muzicală 

specializată – canto 

clasic 

II  

Cerere 

15. Mariș Corina (căs. Dănilă) Arte decorative II  Cerere 

16. 
Vasile I. Narcisa-Mariana 

căs. Mihăilă EDM 
Gradul didactic II 2018 Dosar 

17. 
Boroeanu M. Ionela căs. 

Butescu REL 
Gradul didactic II 2018 Dosar  

18. Ilie G. Cristina EDM Gradul didactic II 2018 Dosar  

19. 
Pușcalău Elena-Olguța căs. 

Toma EDM 
Gradul didactic I 2018-2020 Cerere 

20. Rusu I. Sidor  EDM Gradul didactic I 2018-2020 Cerere 

21. Lupu E. Cristina MAT Gradul didactic I 2018-2020 Cerere 

22. 
Ungureanu-Pașcău N. Elena-

Gabriela LEN 
Gradul didactic I 2018-2020 Cerere 

23. Samson I. Darius-Ionuț EDM Gradul didactic I 2017-2019 Dosar 

24. Zamă D. Cristian-Ionuț EDM Gradul didactic I 2017-2019 Dosar 

25. 
Tărniceriu A. Sînziana-

Olivia EDM 
Gradul didactic I 2017-2019 Dosar 

26. 
Surugiu G. Mihaela căs. 

Pozdercă LFR 
Gradul didactic I 2017-2019 Dosar 
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27. 
Ghintuială G. Valentina căs. 

Andrei LRO 
Gradul didactic I 2017-2019 Dosar 

28. 
Miron - Anastasiu D. Vasile - 

Daniel EDM 
Gradul didactic I 2017-2019 Dosar 

 

 Profesori mentori: 2 

 Albu Mihăiţă 

 Cuciureanu Gheorghe-Sandu 

 Profesori metodişti: 9, din care 

 de cultură generală: 2 

Brânzei Rodica 

 Moscalu Luminiţa 

de specialitate: 6 

 Bucătaru Mihaela 

 Ciobanu Ioana - Cristina 

 Cuciureanu Gheorghe-Sandu  

 Negreanu Nicoleta 

 Horghidan Irina-Oana 

 Pojoga Fănel-Gelu 

 

Din analiza datelor statistice se constată că anual, un număr de cadre didactice solicită amânarea 

sau întreruperea etapelor de perfecţionare prin grade didactice, motivele cele mai frecvente fiind: concediul 

de creştere a copilului, concediu fără plată, probleme personale.  

 

 

4.5. Direcţii strategice pentru anul şcolar 2017-2018 în ceea ce priveşte formarea continuă a 

cadrelor didactice  

Direcţiile strategice propuse pentru anul şcolar 2017-2018 s-au structurat în jurul a trei poli: 

a) dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice, care vizează ameliorarea competenţelor 

profesionale prin: 

 actualizarea competenţelor de bază, a cunoştinţelor didactice şi a celor din domeniul disciplinei 

predate; 

 însuşirea de noi competențe în domeniul didacticii disciplinelor; 

 iniţiere în utilizarea de noi metode şi materiale didactice contemporane cu dinamica actuală a 

sistemului educaţiei; 

b) ameliorarea calităţii procesului instructiv-educativ prin: 

 favorizarea interdisciplinarităţii şi dezvoltarea lucrului în echipă; 

 încurajarea inovaţiei; 

 formarea competenţelor în domeniul managementului clasei şi al rezolvării de probleme; 

 punerea în acţiune a unor priorităţi pedagogice; 

 dezvoltarea comportamentelor necesare managementului relaţiilor umane. 

c) relaţionarea cu factorii educativi ce pot contribui la dezvoltarea profesională a personalului didactic prin: 

 favorizarea relaţiilor cu factorii educativi din mediul proxim al şcolii; 

 apropierea sistemelor educativ şi economic; 

 

5. Dimensiunea calitativă a învăţământului în Liceul de Arte "Victor Brauner" Piatra-Neamţ, din 

perspectiva indicatorilor de bază 

 

5.1. Curriculum – continuitate şi calitate în programul de reformă curriculară 

Curriculum  utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional/alternativ  

- clasele  P - IV – ordin nr. 3371/12.03.2013 

- clasele V - VIII – ordin nr. 3638/11.04.2001, OMENCS 3590/5.06.2016 (cl. a V-a) 

- clasele IX - XII – ordin 3410/16.03.2009 

        - clasele IX - XII – ordin 3608/03.04.2009 – pentru filiera vocaţională 
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    5.2. RAPORT DE ACTIVITATE al COMISIEI de EVALUARE  

si ASIGURAREA CALITATII - CEAC 

În semestrul I al anului scolar  curent, s-au desfasurat in cadrul CEAC  urmatoarele activitati: 

•S-a stabilit componenta comisiei;  

•Responsabilul CEAC a realizat Raportul Anual de Evaluare  Interna (RAEI) in luna septembrie; 

•S-au descoperit punctele slabe din raportul de evaluare si s-a intocmit pe baza acestora Planul de 

Imbunatatire; 

•S-au stabilit  strategii in vederea monitorizarii interne lunare; 

•Actualizarea bazei de date  ale Comitetului CEAC; 

•Actualizarea datelor ( Plan operational, plan de activitati, Regulament CEAC, organigrame); 

•Transmiterea datelor catre comisiile de lucru; 

•Alocarea unui program necesar nevoilor comisiei; 

•Completarea documentelor CEAC ( Manualul calitatii, procedurilor); 

•Realizarea structurii documentelor; 

•Colectarea datelor statistice ale unitatii si a   rapoartelor de activitate ale comisiilor cu caracter 

permanent in vederea realizarii Raportului de monitorizare trimestrial; 

•Revizuirea Regulamentului de functionare CEAC; 

•Stabilirea responsabilitatilor membrilor CEAC;  

•S-au prelucrat: RAEI , procedurile operationale, rapoartele de activitate; 

•Evaluarea rezultatelor obținute de elevi la testările inițiale; 

•Completarea platformei ARACIP, https://calitate.aracip.eu, conform cerințelor 

(documentele scolii, baza de date a scolii, centralizator) 

 

 

5.3. Analiza calităţii în educaţie la Învăţământ Primar - responsabil p.î.p Rodica Brânzei 

 

În anul școlar 2017- 2018 comisia metodică a învățătorilor a avut următoarea componență: Brânzei Rodica 

clasa pregătitoare,  Șulea Cătălina clasa I, Anisiei Daniela clasa a II-a, Socea Ana clasa a III-a,  Horciu 

Angelica clasa a IV-a. 

Principalele obiective  asumate de către membrii comisiei metodice au vizat următoarele aspect ale 

procesului de învățare:  

•Realizarea obiectivelor cadru, de referință și a competențelor de decurg din curriculum național pentru 

învățământul primar. 

•Creșterea randamentului școlar prin abordarea de strategii acti-participativ. 

•Eficientizarea realației școaloă-familie prin antrenarea familiei în actul educative. 

•Participarea membrilor comisiei al cercului pedagogic la cursuri de formare continuă, sesiuni de 

comunicare și simpozioane etc. 

Analiza SWOT 

Punctele tari ale activității de predare-învățare-evaluare și extracurriculare 

•Realizarea planificărilor calendaristice anuale, a proiectării didactice a unităților de învățare și 

asigurarea unui grad sporit de aplicabilitate și funcționalitate ale acestora, prin personalizare. 

•Parcurgerea integral a prevederilor de conținut pentru toate ariile curriculare. 

•Realizarea evaluării inițiale, continul și finale eficiente prin  proiecte didactice, abordarea diferențiată 

a temelor, utilizarea unor resurse material și informaționale adecvate. 

•Realizarea evalurăii  naționale pentru clasa a II-a și a IV-a. Elevii au obținut rezultate  bune și foarte 

bune. 

•Realizarea de materiale metodice(referate, proiecte didactice, teste, fișe de lucru). 

•Perfecționarea activă a membrilor comisiei metodice prin cursuri de formare organizate de CCD 

Neamț parteneriate, studiu individual, continuarea pregătirii pedagogice de specialitate. Anisiei 

Daniela a obținut gradul didactic II; Socea Ana a absolvit cursurile Facultății de Psihologie și 

Pedagogie –„Spiru Haret” din Brașov. 

•În parteneriat cu poliția Piatra-Neamț s-au desfășurat o serie de activități coordanate de D-na Șulea 

Cătălina  la care au participat elevii claselor din învățământul primar „Copii-prietenii polițiștilor”. 

•D-na Anisiei Daniela și elevii clasei I au participat la emisiuni locale TV, făcând cunosctut profilul 

școlii și mai ales activitatea deosebită desfășurată în cadrul școlii. 

•Elevii claselor  O-IV au primit premii (diploma și obiecte) cu prilejul participării la diferite concursuri 

organizate de supermarket „Carrefur și  Kaufland” (Sărbători cu Carrefour)  

https://calitate.aracip.eu/
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•Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, elevii clselor O-IV l-au așteptat pe Moș Crăciun cu program special 

ce au cuprins colinde, „Sorcova” „Plugușorul”, cântece și poezii despre iarnă. 

•S-au organizat vizite la muzee, la diferite obiective economice din oraș (fabrica de pâine - Șulea 

Cătătlina, Anisiei Daniela); concursuri diferite pe teme(cultură general, sportive-toate clasele). 

•Multe dintre activitățile proiectate și desfășurate au urmărit dezvoltarea la elevi a dragostei pentru 

lectură, pentru cinste și adevăr, pentru formarea unei conduitei civice. 

În cadrul activităților incluse în „Săptămâna altfel” Să știi mai multe, să fii mai bun! Cadrele didactice 

împreună cu elevii au organizat și desfășurat diverse activități: 

-Vizite la muzee 

-Întâlniri cu reprezentanți ai Poliției rutiere și medical școlii; 

-Concursuri pe diferite teme; 

-„Întâlnire cu cartea” – citirea, povestirea unor cărți citite. 

S-a menținut și colaborarea cu familia în vederea reducerii numărului de absențe prevenirii abandonului 

școlar, corectării comportamentului unor  elevi. 

 

Puncte slabe 

Lipsa activităților comune organizate cu elevii claselor primare (excepție – Săptămâna altfel) 

Lipsa activităților practice susținute de membrii comisiei (motive obiective de spațiu și timp) 

 

 

5.4. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Limbă şi comunicare 

A. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – Responsabil  prof. dr. Găină Adrian 

           Pentru anul școlar 2017-2018 activitatea catedrei s-a desfășurat încercând optimizarea factorilor 

principali ai procesului de predare-învățare, conform normelor cerute de conduita didactică şi de 

programele şcolare în vigoare.  

S-au urmărit în procesul de predare-învăţare obiectivele şi competenţele specifice fiecărei unităţi de 

învăţare şi ale fiecărui nivel de studiu, fixate prin planul managerial: cunoaşterea şi aplicarea corectă a 

curriculum-ului naţional, valorificarea mijloacelor de învăţământ disponibile, cunoaşterea ultimelor 

informaţii de specialitate, informarea prin mijloace moderne. Accentul a căzut pe comunicare şi pe 

descoperire, pe dialog şi pe incitare la lectura textelor, fără a se neglija, însă, predarea efectivă a 

conţinuturilor necesare. S-au dat teste iniţiale şi finale, s-au întocmit planificări şi s-au stabilit manualele 

alternative pentru fiecare an de studiu. Pentru creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, s-a urmărit 

utilizarea de tehnici moderne şi eficiente de Pentru anul școlar 2017-2018 activitatea mea s-a desfășurat 

încercând optimizarea factorilor principali ai procesului de predare-învățare, conform normelor cerute de 

conduita didactică şi de programele şcolare în vigoare.  

          S-au urmărit, în activitatea mea și a catedrei pe care o coordonez, în procesul de predare-învăţare, 

obiectivele şi competenţele specifice fiecărei unităţi de învăţare şi ale fiecărui nivel de studiu, fixate prin 

planul managerial: cunoaşterea şi aplicarea corectă a curriculum-ului naţional, valorificarea mijloacelor de 

învăţământ disponibile, cunoaşterea ultimelor informaţii de specialitate, informarea prin mijloace moderne. 

Accentul a căzut pe comunicare şi pe descoperire, pe dialog şi pe incitare la lectura textelor, fără a se 

neglija, însă, predarea efectivă a conţinuturilor necesare. S-au dat teste iniţiale şi finale, s-au întocmit 

planificări şi s-au stabilit manualele alternative pentru fiecare an de studiu. Pentru creşterea calităţii 

procesului instructiv-educativ, tot în cadrul catedrei s-a urmărit utilizarea de tehnici moderne şi eficiente de 

predare şi de evaluare: alternarea metodelor de predare-evaluare, folosirea tehnologiei. 

          Clasele terminale, a VIII-a şi a XII-a, la care au predat profesorii Andrei Valentina, Stanciu Alina și 

subsemnatul, au trecut printr-un program specific, cu ore de recapitulare generală, de pregătire şi cu teste în 

formatul examenelor, astfel încât conţinuturile programelor de la evaluările naţionale şi de la bacalaureat să 

fie pe deplin acoperite. Restul claselor, în afară de orele obişnuite, au fost implicate şi în alte activităţi 

diverse, cu scopuri civice, patriotice şi estetice: microconcerte, expoziţii și lansări de carte (la Biblioteca 

Judeţeană, la sinagoga Baal Shem Tov), activităţi în sala de festivităţi, momente omagiale,cenaclu literar 

(Corpul C). S-au strâns materiale de la profesori şi elevi, inclusiv de la cei din clasele primare, pentru 

revista şcolii, „Lyceum” (din care am reușit să editez un număr, în sem. II, considerat anual). 

           Portofoliul didactic personal a inclus programele școlare în vigoare, iar planificările, întocmite la 

timp, au urmărit strategiile eficiente de transmitere a conținuturilor, după competențele generale și 

specifice, în funcție de fiecare nivel de studiu și de vârstă, în parte. Personalizate și alcătuite în format 
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electronic, microsoft word, ele au respectat prevederile curriculum-ului național, lucrările științifice, 

planurile manageriale ale unității și pe cele ale comisiilor metodice de specialitate. Ca diriginte, am 

întocmit planificarea întâlnirilor semestriale cu părinții, în ședințe, precum și programul săptămânal de 

audiențe. Instruirea diferențiată, metodele activ-participative, transdisciplinaritatea, folosirea adecvată a 

manualului și a mijloacelor didactice auxiliare (planșe, schițe, cărți, computer, documente în format 

electronic) s-au numărat printre dezideratele mele. Rezultatele școlare au fost centralizate și comunicate 

conducerii și părinților, la fel ca și participarea la activități extracurriculare (lansări de carte, expoziții, 

vizite la muzee, vizionări de filme) și la activități de învățare-recreere (în ”săptămâna altfel”). Stimularea 

elevilor în a scrie la revista școlii și a participa la concursurile naționale de creație s-au văzut în câteva 

realizări, cum ar fi participarea la faza județeană a Olimpiadei de limba română a unei eleve de la clasa a 

XI-a și obținerea locului al II-lea la Concursul de Cultură Generală, fază organizată pentru liceele din oraș. 

           Evaluarea a fost diversă, pe parcursul anului (orală, scrisă, teste, teze, portofolii, referate), prin 

criterii transparente, care au respectat standardele de performanță, au consemnat progresul sau regresul 

școlar, au fost discutate la nivelul clasei și au fost comunicate părinților și elevilor, acolo unde au fost 

neclarități în aprecierea finală. Aprecierea verbală, notarea ritmică, realizarea și notarea unor portofolii au 

fost activitățile principale de evaluare. 

           Uneori, prin intermediul conducerii școlii, părinții au completat diferite chestionare, ale căror 

rezultate au fost necesare în optimizarea procesului instructiv-educativ. 

           La finalul anului școlar, împreună cu profesorii Pașcău Gabriela și Hanganu Cristian, am organizat o 

excursie de documentare și socializare cu clasele a XI-a în județul Maramureș. 

           Prin orele de dirigenție, am desfășurat activități de informare a elevilor cu privire la normele de 

comportament în școală (ROFUIP, RI) și în afara ei (PSI, circulație, familie, societate, stradă) și, printr-o 

permanentă observație și consiliere (inclusiv prin întâlniri cu psihologul școlii), am încercat combaterea 

actelor de indisciplină, discriminare, violență, adicție și absenteism. Elevii au fost responsabilizați și 

implicați în activități de bună practică și, acolo unde au existat cazuri mai deosebite, am căutat să le rezolv 

eficient. Procesele-verbale ale ședințelor cu părinții și dosarul de diriginte au consemnat unele dintre 

chestiunile avute în vedere. 

          Am întocmit portofoliul personal și am coordonat de aproape activitatea comisiei metodice de limba 

română, ca șef de catedră.Am publicat frecvent numeroase articole în reviste literare importante la nivel 

național (sunt membru USR), am participat la emisiuni radio și la colocvii literare naționale, am fost 

remarcat de critici cu autoritate, ca scriitor, și am încercat să respect deontologia profesională și atribuțiile 

ce-mi revin. Am căutat permanent să nu periclitez, prin atitudinea mea, statutul de cadru didactic și să 

colaborez eficient cu părinții, colegii, personalul auxiliar și alți factori implicați de activitatea școlară, 

pentru realizarea tuturor sarcinilor ce mi-au fost încredințate.  

           Între punctele tari ale activităţii catedrei, aş aminti nivelul foarte bun al activităţii de predare-

evaluare, atmosfera colegială şi colaborarea reciprocă, precum şi dialogul permanent şi eficient cu privire la 

activitatăţile desfăşurate. Ca puncte slabe s-ar număra dificultatea de a-i motiva pe elevi în privinţa 

necesităţii lecturii, de a le dezvolta competenţele de comunicare orală elaborată şi de a le explica utilitatea 

culturii literare-generale şi după parcurgerea etapelor şcolare finalizate prin examene de absolvire. 

 

B. LIMBI MODERNE (ENGLEZĂ, FRANCEZĂ) – Responsabil prof. Dică Oana-Lavinia 

 

 I.Prin planul managerial  de muncă al comisiei metodice  a profesorilor de limbi moderne au fost 

vizate urmatoarele obiective : 
     1. dezbateri interactive şi diseminarea experienţelor proprii 

     2. participarea elevilor la concursuri şcolare şi activităţi extraşcolare 

     3. autoperfecţionarea şi participarea activă la cursuri de formare  continuă 

           4. promovarea interdisciplinarităţii 

           5. iniţierea de parteneriate cu alte unităţi şcolare 

II. In vederea creşterii  calitaţii procesului instructiv-educativ s-au urmarit: 

     1.dezvoltarea  celor 4 abilităti : inţelegere după auz, exprimare orală, scris şi citit 

2.aplicarea de standarde  de evaluare unitare şi obiective  

3.dezvoltarea la elevi a capacităţilor de a culege şi de a structura informaţiile 

4.furnizarea de feed back elevilor privind nivelul competenţelor formate şi al cunoştinţelor 

dobândite în vederea îmbunătăţirii învăţării 

5. implicarea elevilor în manifestări educative  extrașcolare 
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             Activităţile desfăşurate au fost: 

     Profesorii Dică Oana Lavinia şi Ungureanu-Paşcău Gabriela - limba engleză şi Pozdercă Mihaela–

limba franceză, au conceput şi aplicat teste iniţiale, stabilind măsuri de ameliorare ,care au fost  avute in 

vedere pe tot parcursul anului şcolar. 

          

 

SEMESTRUL  I 

 

 9.09.-30.09 2017 – profesor Dică Lavinia  a absolvit cursul de formare continuă MANAGEMENT 

EDUCAȚIONAL -90 ore , cu un număr de 25 credite profesionale transferabile , acreditat de OMENCS 

5990/16.12.2015 , - la CCD .Neamț 

 

 26-09-2017 – cu ocazia ZILEI LIMBILOR MODERNE –profesorii Dică Lavinia  şi Ungureanu- Paşcău 

Gabriela au organizat concursuri de desene cu elevii claselor a aVIIaAV/M - a XIa AV a ,iar prof. Pozdercă 

Mihaela a organizat un concurs de afişe cu clasele a IXa AVși  aXa AV. 

 

26.09.2017 – profesor  Dică Lavinia a postat un video cu ocazia European Day of Languages- Acest video 

,având ca text  poezia SPEAKING IS LIVING/LIVING IS TRAVELLING, INTERACTING, 

KNOWING/KNOWING IS POWER ,se găsește pe site-ul  edl.ecml.at  

 

5 oct. .2017 – EDUCATION DAY – profesorii Dică Lavinia și Ungureanu-Pașcău Gabriela  au  realizat cu 

elevii claselor a Va- aVIIIa AV/M desene, colaje , spidere tematice 

  

oct.2017 –profesor Dică Lavinia a prezentat în cadrul comisiei metodice limbi moderne materialul 

NONCOMMUNICATIVE  VERSUS  COMMUNICATIVE ACTIVITIES /Features of communicative 

/noncommunicative activities  

28-29.X.2017 – profesor Dică Lavinia a coordonat participarea elevilor MURARU ALEXANDRA -

cl.aXIIa AV- PREMIUL II  ,SÎRBU MIHAELA  cl.aXIIa AV-PREMIUL II ,GHEORGHIU NICOLETA 

cl. aXIIa AV-PREMIUL II, la Cocursul Internațional TURISM -CONEXIUNI ISTORICE,CULTURALE, 

ECONOMICE ,organizat de Asociația Cultural Științifică -PLEIADIS -IAȘI . 

29 oct.2018 -în cadrul proiectului luna literaturii europene-organizat de British Council , profesorii Dică 

Lavinia și Ungureanu –Pașcău Gabriela au coordonat elevii de gimnaziu  în activitătțile propuse de 

resource pack- în resource pack au găsit sugestii de activități împărțite pe module (reading comprehension, 

vocabulary, grammar și speaking) pe două nivele de dificultate. profesorii coordonatori au interpretat 

această colecție de materiale ca o sursă de inspirație pentru activitățile pe care  le-au  desfășurat la 

clasă.elevii participanți au primit diplome de participare din partea British Council . 

30 octombrie 2017- prof. Dică Lavinia  a  organizat activitatea UNDER THE SPELL OF FALL ,expoziție 

de desene , cântece  şi poezie cu elevii claselor a VIa -aVIIIa . 

Prof . Ungureanu -Paşcău Gabriela a participat cu elevi de la clasa aIXa AV. 

 

ian 2018 -profesor Dică Lavinia a prezentat în cadrul comisiei metodice limbi moderne  materialul de 

dezbatere  READING  and LISTENING-RECEPTIVE SKILLS   

27 ianuarie 2018 -prof. Dică Lavinia a elaborat subiecte pentru faza pe localitate , la solicitarea ISJ.Neamț 

si a organizat  faza  pe localitate a olimpiadei la limba engleză în cadrul Liceului de Arte “Victor Brauner”–

au participat 19 elevi si au promovat la faza județeană a olimpiadei de limba engleză 7 elevi - 

Câmpeanu Laura –cl.a VIIIa, Ouatu Gerard -cl. a VIIIa- profesor Dică Lavinia, *Măzărean Andrei – cl. a 

IX a –prof. Dică Lavinia,  

Stănică Silvia –cl. a Xa , Luchian Ionuț –cl.a Xa –prof. Ungureanu –Pașcău Gabriela,  

Cozma Iarina –cl. a XI a –prof. Ungureanu –Pașcău Gabriela, 

Bolum Bianca – cl a XIIa , prof. Dică LaviniaProfesorii Dică Lavinia și Ungureanu–Pașcău Gabriela  au 

fost profesori evaluatori în cadrul olimpiadei locale de limba engleză. 

 

SEMESTRUL II 
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     In urma desfășurării etapei județene a Olimpiadei de limba engleză  elevii participanți au obținut 

următoarele  rezultate: 

 

Câmpeanu Laura –cl.a VIIIa-84,5 p - prof. Dică Lavinia, 

Ouatu Gerard -cl. a VIIIa-  88,5 - prof. Dică Lavinia, 

Măzărean Andrei – cl. a IX a –94p-PREMIUL I JUDEȚ- prof. Dică Lavinia 

Stănică Silvia –cl. a Xa -89p- prof. Ungureanu –Pașcău Gabriela 

Luchian Ionuț –cl.a Xa –73p -prof. Ungureanu –Pașcău Gabriela,  

Cozma Iarina –cl. a XI a – 77p- prof. Ungureanu –Pașcău Gabriela, 

Bolum Bianca – cl a XIIa , - 95p-PREMIUL I JUDEȚ  -prof. Dică Lavinia 

Eleva Bolum Bianca Maria a participat la barajul pentru formarea lotului participant la Olimpiada națională 

de limba engleză –Constanța 2018-aobținut 90 p (total 92,5p ). 

 

 21 aprilie 2018-Concursul interjudetean  de limba engleză pentru licee tehnice și vocaționale –techovoc – 

prof. Dică Lavinia a fost profesor însoțitor, evaluator și propunător de subiecte . Elevii participanți au 

obținut următoarele rezultate: 

MĂZĂREANU ANDREI -cl.a IX aM- PREMIUL II,prof. Dică Lavinia 

ANDRIEȘ MARIA cl.aXa M- PREMIUL II,  STĂNICĂ NICOLETA cl.aXa M -PREMIUL III ROTARU 

ROBERTA –cl.a Xa M -MENȚIUNE, COZMA IARINA–cl.aXIaAV- PREMIUL II- prof.Ungureanu -

Pașcău Gabriela,  

BOLUM BIANCA MARIA -cl. a XIIa AV –PREMIUL I,  OPREA ANDREEA -cl.a XIIa AV-PREMIUL 

II,  IVAN ALEXANDRA- cl . aXIIa AV-MENȚIUNE -prof. Dică Lavinia 

24 aprilie 2018 – prof. Dică Lavinia a coordonat desfășurarea Cercului pedagogic a profesorilor de limba 

engleză. Prof. Ungureanu -Pașcău Gabriela a susținut secvența didactică, prof. Dică Lavinia a susținut 

materialul de dezbatere și PPT-ul  EFFECTIVE STRATEGIES FOR TEACHING VOCABULARY. 

            PUNCTE SLABE 

diferenţele  de competenţe lingvistice din cadrul unei clase  si numarul mare de elevi       fac dificilă 

implementarea unor tehnici interactive  moderne de predare-învăţare a linmbilor moderne; 

imposibilitatea de a folosi eficient laboratorul de informatică în procesul de predare , învăţare şi 

evaluare. 

       

          MĂSURI AMELIORATIVE 

punerea în valoare a  elevilor interesaţi şi susţinerea lor in obţinerea de performanţe; 

monitorizarea progresului pentru a ajunge la nivelele de competenţă B1/B2. 

 

 

5.5  Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Matematică şi ştiinţe- Responsabil prof. 

Grigore Mihaela 

 

DISCIPLINELE: MATEMATICĂ, FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE 

 

Componenta: 

prof. titulari: Grigore Mihaela, Diaconu Iliana (mat.), Marlena Camelia Neagu (chimie), Greşanu Camelia 

(biol.) 

prof. suplinitori: Mârcă Ana-Nuşa (fizica), Poschin Elena Iolanda (mat.) 

 

În anul şcolar 2017-2018, activitatea profesorilor din cadrul comisiei s-a desfăşurat pe trei coordonate: 

1. Activităţi curriculare 

2. Activități extracurriculare/Concursuri şi olimpiade şcolare 

3. Formare profesională continuă / perfecţionare 

 

La olimpiada de matematica, etapa  locala, 27 ianuarie  2018, au participat cu rezultate bune, urmatorii 

elevi coordonati de prof. Grigore Mihaela:  
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• Catană Nicole Ilaria , cls. a VI-a AP   

• Ungurianu David Dumitru, cls. a VI-a M  

• Lupaşcu Ilinca Tatiana, cls. a VI-a AP  

 

Prin planul managerial de muncă al catedrei s-au planificat si realizat următoarele activităţi: 

  analiza activităţii didactice din anul şcolar anterior -  prof. Grigore Mihaela 

  elaborarea Planului managerial și Programul de actiuni si activitati al comisiei metodice- prof. 

Diaconu Iliana; 

 pregatire si simulari pentru Evaluarea Nationala, cls. a VIII-a – profesor Grigore Mihaela 

 pregatire pentru Evaluare Nationala,cls a VI-a: profesori Grigore Mihaela, Greşanu Camelia,  

Mârcă Ana-Nuşa 

 cercul Pedagogic al profesorilor de matematica sustinut la Lic. de Arte – profesorii de matematica 

  „Substante benefice si nocive pentru sanatatea mea” proiect cu elevii - prof. Neagu Marlena 

Camelia  

 realizarea planificarilor semestriale-anuale, proiectarea activitatilor didactice si conceperea 

strategiilor adecvate in concordanta cu  particularitatile fiecarui colectiv de elevi– toti profesorii; 

 dezvoltarea la elevi a interesului pt disciplinele matematica,fizica,chimie si biologie– toti 

profesorii; 

 proiectarea si realizarea cu randament a activitatilor de pregatire a elevilor in vederea participarii la 

concursurile scolare si examene – toti profesorii; 

 prezentarea noilor programe scolare si a programelor examenelor nationale - toti profesorii; 

 prezentarea de modele de C.D.S.-uri - toti profesorii; 

 realizarea de interasistente - toti profesorii; 

 intocmirea, aplicarea și analiza rezultatelor obţinute la teste iniţiale - toti profesorii; 

 dezbateri cu privire la selectarea manulalelor scolare cls. a V-a - toti profesorii; 

 participarea la acţiuni de formare continuă în cadrul Consfătuirii Cadrelor Didactice care au avut 

loc la începutul anului școlar, a ședintelor de Comisie Metodică, a Cercurilor Pedagogice - toti 

profesorii; 

 

Pentru creşterea calităţii procesului educativ s-au urmarit: 

-formarea si dezvoltarea capacitatilor elevilor de a reflecta asupra lumii inconjuratoare,  de a formula si 

rezolva probleme pe baza rationalizarii cunostintelor de matematica, fizica, chimie si biologie; 

-asigurarea instrumentelor necesare realizării unui învăţământ formativ, centrat pe rolul, locul şi dorinţa 

de dezvoltare ale elevului; 

-realizarea unui management al clasei eficient  şi atractiv pentru elev în vederea atingerii calităţii actului 

didactic; 

-identificarea nevoilor de formare şi organizarea de activităţii de perfecţionare la nivelul  ariei 

curriculare ; 

-excursii educative si de studiu; 

-concursuri aplicative; 

-aplicatii de tip PISA. 

 

Pentru creşterea prestigiului şcolii s-au urmărit: 

1. obţinerea de rezultate deosebite de către  elevi şi cadre didactice ; 

2. perfectionarea continua a predarii-invatarii avand in vedere o serie de consideratii, privind functia 

sociala a disciplinelor, semnificatiile lor culturale si filosofice, rolul lor in elaborarile interdisciplinare, in 

activitatea de cercetare, in pregatirea temeinica pentru practicarea la nivel calitativ superior a profesiei; 

3. dezvoltarea la elevi a interesului si dragostei pentru insusirea acestor discipline stimulandu-le 

permanent gandirea, spiritul de initiativa si creativitatea in vederea pregatirii lor intelectuale pentru viata 

si pentru sustinerea examenelor . 

 

Analiza SWOT: 

 

Puncte tari: 
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• profesori cu o buna pregatire metodica si de specialitate, calificaţi, cu vechime în învăţământ, 

majoritatea titulari, care stapanesc continuturile predate fiind interesati de inovatii, activitati 

eficiente, demersuri didactice care sunt centrate pe elev; 

• eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea in adoptarea 

stilurilor de predare; 

• metode si strategii moderne activ-participative, stimulative pentru invatarea elevilor,  

• se adapteaza continutul si metodele la specificul clasei si se urmareste dezvoltarea gandirii si a 

intelegerii;; 

• calitatea evaluarii elevilor in scopul si in directia stimularii invatarii eficiente; 

• colaborarea eficienta intre membrii catedrei; 

• dezvoltarea creativitatii elevilor; 

• tratarea diferentiata a elevilor; 

• pregatirea  elevilor de clasa a VI-a si a VIII-a pentru Evaluarea Nationala; 

• rezultate foarte bune la Evaluarea Nationala clasa a VI-a (30% foarte bine si 60% bine) 

• folosirea de materiale auxiliare in cadrul activitatii didactice si creare de materiale didactice; 

• folosirea metodelor interactive pt stimularea elevilor in cadrul orelor; 

• perfecţionarea continuă a profesorilor din această comisie metodică face ca aceştia să îmbine cu 

succes metodele clasice de predare-învăţare-evaluare, cu noile metode centrate pe elev; 

• participari la proiecte, parteneriate, concursuri, activitati extrascolare 

Puncte slabe: 

 insuficient timp pentru rezolvari de probleme si exercitii din cauza programei incarcate 

 lipsa motivatiei a unor parinti si elevi pentru obtinerea performantei scolare 

 migrarea unuia sau a ambilor părinţi în străinătate, în căutarea unui loc de muncă mai bun şi lăsarea 

copiilor în grija unor tutori  

 lipsa de fonduri pentru premierea elevilor 

 lipsa interesului elevilor pentru studiul la aceste discipline din cauza programei aride fara aplicatii 

practice; 

 lipsa bazei materiale didactice necesare desfasurarii in conditii optime a orelor (laboratoare de 

fizica, chimie, biologie, materiale didactice, soft-uri pentru lectii pe calculator etc) 

Măsuri ameliorative: 

• Crearea de oportunitati pentru atingerea standardelor, sub aspectul rezultatelor imediate; 

• Proiectarea unor activităţi şi a unor sarcini de învăţare pe baza specificului individual de învăţare 

(stil, ritm) şi oferirea de sprijin individual în învăţare, la cererea elevilor; 

• Participarea profesorilor la cursuri de perfectionare organizate de ISJ, CCD, universitati etc; 

• pregatirea elevilor de clasa a VIII-a pentru evaluarea nationala prin simulari ale examenului si 

sprijin informational; 

• participarea la concursuri care ii ajuta pe elevi sa inteleaga aplicativitatea disciplinelor exacte in 

realitatea inconjuratoare. 

 

                                    

5.6. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Om şi societate – Responsabil prof. 

Mihalachi Clarisa 

  

Disciplinele: ISTORIE, GEOGRAFIE, SOCIO-UMANE, RELIGIE 

 

1.Obiectivele generale din planul managerial al comisiei/catedrei 

a. Ameliorarea procesului instructiv-educativ în cadrul  Comisiei metodice; 

b. Utilizarea eficientă  atât a metodelor și instrumentelor de evaluare sumativă, cât și a celor de 

evaluare formativă, pe parcursul întregului an școlar; 

c. Obținerea unor rezultate mai bune la concursurile școlare; 

d. Ameliorarea calității bazei materiale existente în dotarea laboratoarelor școlii prin reparații sau 

achiziționarea de material didactic nou de la producătorii existenți; 

e. Participarea la acțiuni de formare continuă a profesorilor comisiei  metodice. 

 

 

2.Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 
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●Profesori cu o bună pregătire metodică și de 

specialitate care stăpânesc conținuturile predate, fiind 

interesați de activități eficiente, de demersuri 

didactice centrate pe elev; 

●Există o bună delimitare a responsabilităților 

cadrelor didactice în cadrul comisiei metodice și pe 

probleme, precum și o bună coordonare a acestora; 

●Interesul cadrelor didactice pentru perfecționarea 

continuă individuală sau colectivă (participarea la 

cursuri de formare, la cercuri pedagogice, la 

consfătuirile anuale etc.. Profesorii titulari au Gradul 

I). 

●Dezvoltarea gustului pentru lectură, educarea în 

spiritul originalității și al creativității elevilor prin 

diverse activități precum comemorarea/omagierea 

unor personalități ale culturii și istoriei românești, 

prin activitățile permanente la clasă, participarea 

elevilor la activități comune cu biblioteca școlii și 

Biblioteca Județeană G.T.Kirileanu. 

●Motivație și interes pentru adaptarea și dezvoltarea 

prestigiului organizației noastre furnizoare de 

educație. 

●Înregistrarea performanțelor în activitatea didactică; 

●Experiența și disponibilitatea cadrelor didactice în 

lucrul cu grupurile de copii defavorizate; 

●Cooptarea elevilor în activități culturale și artistice, 

precum și de alte tipuri în vederea formării/modelării 

personalității acestora 

●Promovarea imaginii școlii prin participarea elevilor 

noștri la diverse concursuri 

●Atragerea elevilor în activități de performanță, prin 

pregătirea lor în vederea participării la concursuri și 

olimpiade școlare. 

●Implicarea în numeroase activitati extracurriculare 

din cadrul proiectelor Centenarul Marii Uniri si 

Adictii contemporane/stil de viata armonios. 

●Relațiile interpersonale existente (profesor-elev, 

conducere-subalterni, profesori-părinți, profesori-

profesori etc.) favorizează crearea unui climat 

educațional deschis, stimulativ; 

 ●Interesul cadrelor didactice pentru noutățile 

editoriale în vederea unei eficiente desfășurări a 

procesului instructiv-educativ (colaborare strânsă cu 

edituri care promovează cartea didactică de 

specialitate, procurare de auxiliare necesare pentru 

examenele naționale) 

 ●Dezinteresul unor elevi pentru lectura  stiintifica 

și pentru actul de învățare, în general; 

 

 

●Lipsa de motivatie a elevilor;  

●Implicare scăzută din partea unor  părinți în 

cunoașterea și rezolvarea problemelor școlii și față 

de situația școlară a propriilor copii; Colaborare 

slabă cu unii părinți, care se dovedesc și ei la fel de 

dezinteresați 

 

●Resurse extrabugetare insuficiente. 

 

Oportunități Amenințări 

●Cadre didactice bine pregătite.  

●Implementarea  strategiilor  privind descentralizarea  

învățământului,  asigurarea calității; 

●Dezvoltarea unor programe de remediere școlară 

care să conducă la rezultate bume la examene 

nationale 

●Program de pregătire suplimentară pentru elevii 

clasei  a XII-a 

●Extinderea parteneriatelor cu Biblioteca Județeană 

GT Kirileanu și cu alte școli în vederea realizării unor 

●Deteriorarea mediului  socio-economic și  

familial;  diminuarea interesului/capacității familiei 

de a susține pregătirea școlară a copiilor, părinți 

plecați la muncă în străinătate; 

●Insuficientă conștientizare a părinților 

copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de 

principal partener educațional al școlii; 

 ●Bilanț demografic  negativ  cu  implicații  în  

dimensionarea  rețelei  școlare  
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activități comune 

 

3.Măsuri de îmbunătățire a activității comisiei metodice 

1. Centrarea procesului de învățământ pe elev, în scopul dezvoltării deprinderilor, aptitudinilor și capacității 

creative. 

2. Utilizarea eficientă a unor metode modern de predare-învățare, facilitând astfel însusirea cunoștințelor 

prevazute de programa scolară . 

3. Urmărirea evoluției fiecărui elev, prin utilizarea eficientă a fișelor de progress școlar și de observație. 

4. Corectarea periodică a temelor pentru acasă, urmărirea și înlăturarea greșelilor științifice. 

5. Respectarea programului de pregătire suplimentară, atât pentru remedieri cât și în vederea participării la 

examene naționale. 

6. Cultivarea gustului pentru lectură de specialitate sporirea funcționalității bibliotecii școlare, întărirea 

colaborării cu Biblioteca Județeană G.T.Kirileanu 

 

4.Prezentare  activitatilor din cadrul comisiei 

 

Profesor istorie Luminita Moscalu 

1 septembrie 2017-coautor lucrarea Neamtul in razboiul de intregire nationala-memorie si istorie; 

22 septembrie 2017 –conferinte din cadrul proiectului Memoria  identitara in judetul Neamt-cercetare 

istorica asupra razboiului de intregire; 

Octombrie 2017-Comemorarea Holocaustului;sectie de istorie la sinagoga din Piatra Neamt,clasa a IXM; 

Noiembrie 2017 Patrimoniul judetean Neamt,Conferinta la Colegiul National Petru Rares; 

Noiembrie 2017 Marea Unire,proiect realizat la Muzeul de Etnografie,clasele XIIM,XIIA.P.; 

Ianuarie 2018,Unirea Principatelor,lectie de istorie la Muzeul de istorie. 

 

Profesor istorie Bogdan Grigoras 

Evocarea Zilei Nationale in cadrul liceului cu cele doua clase VIIIA si VIIIM; 

Organizarea,in parteneriat cu liceele vocationale, a proiectului Valori nationale,valori cultural la inceputul 

mileniului III; 

23-24 IANUARIE 2018   elevi de la clasa  VIIIM  au sustinut recitaluri la LPS PIATRA NEAMT si  la 

Liceul Teologic Sfintii Imparati Constantin si Elena Piatra Neamt. 

 

Profesor  geografie  Clarisa Mihalachi 
Adecvarea unor strategii pentru cresterea randamentului scolar; 

Participarea la cercuri pedagogice; 

Participarea  la spectacolul organizat de Ziua Educatiei; 

Colaborator in proiectul extrascolar Valori nationale,valori cultural la inceputul mileniului III; 

Publicare de articole in revista scolii; 

Pregatire cu elevii claselor a XII a pentru bacalaureat. 

 

La disciplina religie 

Profesor Ungurianu Roxana 

Participare cu elevii la slujbe religioase, in zilele de sarbatoare; 

Participarea la excursia tematica a profesorilor de religie la Cernauti; 

Punctarea sarbatorilor representative cu activitati specifice. 

 

La disciplinele socio- umane 

 

Profesor  Mirela  Urda 

A  coordonat  activitatile de voluntariat si dezvoltare personala din cadrul proiectului judetean 

Adictii contemporane/stil de viata armonios,activitati la care au participat elevii claselor IXAV; 

A participat la Concursul judetean Succesul unui interviu ,eleva Acatrinei Daniela obtinand locul II; 

A coordonat elevii la Concursul  din cadrul proiectului judetean Adictii contemporane/Stil de      viata 

armonios;la sectiune desen si fotografie obtinand Caramida Serena locul I,Donciu Octavian locul II; la 

sectiunea  eseu Palote Teodora obtinand locul I,Andries ANA Maria .locul II. 

A realizat program de pregatire suplimentara pentru bacalaureat la disciplinele socio –umane. 
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Profesor Eduard Bostan 

Intocmirea planificarilor conform programei scolare; 

Adecvarea unor strategii pentru cresterea randamentului scolar; 

Participarea la cercuri pedagogice. 

 

5. Rezultate examene naționale 

La disciplinele istorie, geografie, logica si argumentare, psihologie  80% dinte elevii inscrisi au promovat 

examenul de bacalaureat. 

 

 

5.7.  Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Educaţie fizică şi Tehnologii  - 

Responsabil prof. Hanganu Constantin 

 

Activitatea desfăşurată în primul semestru anul şcolar 2017 – 2018 în catedră a constat în realizarea 

obiectivelor propuse în planul de activitate. 

Astfel: 

 efectuarea controlului medico- sportiv de către medicii de familie 

 cunoşterea de către elevi a normelor de protecţia muncii 

 întocmirea planificărilor anuale şi semestriale 

 evidenţa rezultatelor obţinute de elevi la probele de control au fost realizate la termenele prevăzute 

  a fost folosită notarea ritmică 

 a fost realizat campionatul de tenis de masă la liceu 

 a fost realizat un campionat de şah la gimnaziu 

 participarea la campionatul de tenis de masa pe municipiu  

 a fost realizat campionatul de tenis de masa pe liceu la ciclu gimnazial  

 participarea la campionatul de tenis de masa la gimnaziu pe municipiu  

 

Activitatea didactică 

A fost evidenţiată spre însuşirea, repetarea şi perfecţionarea cunoştiinţelor, deprinderilor motrice şi 

elemente de tehnică şi tactică din atletism, alergarea de viteză, , jocuri sportive,  fotbal, badminton,  tenis cu 

piciorul, gimnastică, şah ,tenis de masa, exercitii de fytness,exercitii la aparate. 

S-a pus accent în special pe însuşirea corectă a unor procedee tehnice dar şi a regulilor de joc. 

S-a urmărit dezvoltarea fizică armonioasă a tuturor segmentelor corpului şi s-a insistat pe creşterea forţei: a 

spatelui, braţelor, abdomenului. 

La TIC s-a lucrat pentru bacalaureat cu clasa a 12 suplimentar.  

Activitatea metodică 

Organizarea nivelului de pregătire al elevilor, reluarea cunoştinţelor învăţate pe parcursul anilor anteriori şi 

creşterea gradului de dificultate. S-a acţionat constant, lecţie de lecţie. 

Activitatea de perfecţionare 

Planul de activitate şi evaluare s-a făcut în comun, ţinând cont de baza materială a şcolii.   

S-au realizat interasistenţe şi s-a prezentat la comisia metodică a catedrei şi la cercurile pedagogice. 

Activitatea administrativ-gospodărească 

S-a menţinut curat terenul şi sala de sport. 

La laboratorul de informatica au fost imbogatite metodele de lucru cu elevii 

Activitatea competiţională 

S-au realizat competiţii pe şcoală la fotbal, şah, badminton, tenis de masa. 

În vederea unei bune activităţi a şcolii la concursurile pe diferite ramuri de sport s-au efectuat pe parcursul 

semestrului pregătiri de cel puţin două ori pe săptămână. 

 

Puncte tari : - au fost atinse toate activităţile propuse 

                     -toţi profesorii au intocmit planificările 

                     - au evoluat elevii ritmicitat 

                     - au atras elevii la ore prin metode noi 

Puncte slabe: -nu s-a notat ritmic 

                         - in anumite cazuri nu s-a atins ceea ce s-a propus 

Ameliorări : vom avea grija ca în catedra profesorii să se perfecţioneze   mai mult    
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5.10. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Arte 

 

A. CATEDRA DE PIAN 

A.1. CATEDRA DE PIAN principal - Responsabil prof. Irina-Oana Horghidan 

Numărul membrilor comisiei metodice - pian: 8 profesori 

Nr. total de 

cadre 

didactice 

calificate 

Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără grade 

didactice/ 

Necalifîcati 

7 5 2 ~ 1 

 

Inspecţii 
 

Tipul de inspecţie Cadru 

didactic 

inspectat 

Metodist Data Anul 

susţinerii 

examenului 

 

 

Inspecţie specială pentru 

dobândirea gradului didactic I 

Simona 

Sandu 

Irina Horghidan 30.05.2018 2018 

Inspecţie curentă pentru 

obtinerea definitivatului 

Mihaela Turnea Mihaela 

Bucătaru 

19.05.2018 2018 

 

Proiectare didactică 
Puncte tari: 

•întocmirea planificărilor calendaristice; 

•alegerea repertoriilor în funcţie de dezvoltarea fiecărui elev; 

•preocuparea unor cadre didactice pentru diversificarea repertoriilor elevilor, mai ales pentru 

elevii de performanţă . 

Puncte slabe: 

•nepreocupare unor profesorilor pentru a alege repertoriul mai diversificat şi adaptat dezvoltării 

elevilor; 

•gradul insuficient de preocupare pentru atragerea elevilor din anii terminali spre a rămâne în liceul 

nostru. 

Calitatea actului didactic 
            Puncte tari: 

•preocuparea majorităţii cadrelor didactice în vederea pregătirii elevilor în interpretarea muzicală; 

•prezenţa la ore; 

•prezenţa unui număr mare de elevi la manifestările artistice organizate de catedra de pian – Concursul  

,,Primavara Muzicala,, şi Concursul National de Interpretare Pianistică,,Carl Czerny ,,audiţiile 

organizate în grădiniţe; 

•organizarea unui număr mai mare de audiţii pe clase; 

•completarea documentelor şcolare.  

Puncte slabe: 

•lipsa de atenţie a unor profesori în ce priveşte calitatea actului didactic; 

•dezinteresul unor elevi privind pregătirea consecventă pentru orele de instrument; 

•necorelarea pregătirii de specialitate cu cea de cultură generală; 

•este necesară regândirea volumului de muncă al elevilor.  

 

Calitatea evaluării elevilor 

 

Rezultatele verificărilor. 

Semestrul I 

Clasele I - IV 

 



28 

 

Clasa 
Total 

elevi 

Elevi 

prezentaţi 

Elevi 

începători 
Calificative obţinute 

    Foarte 

bine 
Bine Suficien

t 
Insuficient 

all-a 17 17  15 2 - - 

a IlI-a 12 12  10 2 - - 

a IV-a 6 6 - 4 2 - - 
 

Clasele V-XII 

 

Clasa 
Total 

elevi 

Elevi 

prezentați 

Elevi 

amânaţi 

/începăto

ri 

Note obţinute 

    10(zece) 9(nouă) 8(opt) 
7(şapte) 

/6(şase) 

aV-a 7 7 - 6 _ 1 - 

a VI-a 4 4 - 3 _ _ 1 

a VII-a 3 3 - 3 _ _ - 

aVIII-a 4 4 - 3 _ 1 - 

a IX-a 1 1 - 1 _ _ - 

a X-a 4 4 - 4 - - - 

a XI-a _ _ - _ _ - - 

a XII-a 2 2 - 2 - - - 

 

Semestrul al Il-lea 

Rezultatele examenelor de sfârşit de an şcolar: 

Clasele I - IV 

 

Clasa 
Total 

elevi 

Elevi 

prezentaţi 

Elevi 

amânaţi/ 

începători 

Calificative obţinute 

    
Foarte 

bine 
Bine Suficient Insuficient 

I 11 11 - 10 _ 1 - 

a II-a 17 17 _ 14 3 - - 

a III-a 12 12 _ 10 2 _ - 

a IV-a 
6 6 - 4 2 _ - 

 

Clasa 
Total 

elevi 

Elevi 

prezenta 

ţi 

Elevi 

amânaţi 

/începători 

Note obţinute 

    10 (zece) 9 (nouă) 8 (opt) 7 (şapte) 

/ 6 (şase) 
a V-a 7 7  6 - 1  

a VI-a 4 4 - 3 _ _ 1 

a VII-a 3 3 - 3 _ - - 

a IX-a 1 1 - 1 _ _ _ 
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a X-a 4 4 - 4 - - - 

a XI-a _ _ - `_ - - - 

 

 

Proiecte iniţiate şi derulate de catedra de pian 

Nr.crt. Număr de 

înregistrare 

Denumirea proiectului Profesori coordonatori 

1. National  Carl Czerny Simona Sandu 

2. Local Primavara Muzicala Lilia Harabagiu ,  

Mariana Anghel 
3. Local Pianissimo Irina Horghidan  

Mihaela Bucataru 

  

Activităţi desfăşurate în cadrul comisiei metodice - pian 
23.09.2017 - organizarea Comisiei metodice pian pentru anul şcolar 2017 - 2018;1.10.2017 - 

Audiţie; 

24.10.2017 - constituirea echipelor pentru întocmirea proiectelor: Primavara muzicala, Carl 

Czerny, ; 

17.11. 2017- prezentarea referatului cu tema Interpretarea muzicală de către doamnele profesoare 

Mihaela Bucataru ,Mariana Anghel si Irina Horghidan. 

22.11. 2017 - Audiţie la Grădiniţa Nr. 9, Piatra Neamt; 

13.12. 2017 - desfăşurarea Recitalul Catedrei de pian; 

14.12. 2017 - Audiţie clasa prof. Irina Horghidan; 

15.12. 2017-Auditie  prof. Sanziana Tarniceriu 

19.12 2017   Audiţie clasa prof. Mihaela Turnea 

20.12.2017Audiţie clasa prof. Cristina Popa 

30.01 2018–desfasurarea Festivalului PIANISSIMO 

 6,7,8 9, 13,14.03. 2018- Audiţii de lucru cu elevii participanţi la Olimpiada de Interpretare, zona 

Moldova; 

23-24.02.2018–desfasurarea Concursului National,, CARL CZERNY,, 

4.04.2018 - Audiţie organizată la Liceul de Arte „Victor Braun er" pentru Grădiniţa cu PP, Nr.8 Piatra 

Neamt 

5.06.2018– desfăşurarea Concursului Primavara Muzicala; 

 

Activităţi de grup sau individuale derulate de profesorii catedrei de pian 

2.10.2017Audiţie de Ziua Internaţională a Muzicii la care au participat elevii Mitrofan Bianca, 

cls. a V-a, prof. Mihaela Bucataru,Miruna Baroi cl. a VI-a prof. Mariana Anghel,David Sulea  

cl. a- VI –a prof. Irina Horghidan,Beatrice Chirileanu cl.a-XI-a prof. Simona Sandu,Andrei 

Mazareanu cl.a-IX-a prof.Lilia Harabagiu; 

22.11.2017 - Audiţie la Grădiniţa Nr. 9, Piatra Neamt, la care au participat următorii elevi din clasa aII 

a: Mario Stangaciu Prof.. Irina Horghidan, Baroi Toni Prof. Mihaela Bucataru,Samson Ariana Prof. 

Mariana Anghel,Ciubotariu Giulia Prof. Simona Sandu 

23.11.2017Audiţie Armonii de toamna 

Recitalurile claselor: 

prof. Irina Horghidan- 14.12.2016; 

prof. Sanziana Tarniceriu- 15.12.2016 ; 

prof. Mihaela Bucataru- 6.12.2017; 

prof. Cristina Popa 19.12.2017 

prof. Mihaela Turnea  20.12.2017 

21.11 - 23.11.2017, Concursul Emanuel Elenescu, Piatra Neamţ, la care profesorii Adrian Stroici si 

Mariana Anghel au corepetat elevii participanţi; 

23.02.2017 - desfăşurarea Olimpiadei de Interpretare pentru clasele III-VIII, faza pe şcoală, la care 

au participat 10 elevi, din care au fost selectaţi pentru faza zonală 6 elevi: 

Anastasia Ioana Horghidan cl. . a-IV-a prof. Irina Horghidan 

Cezara Gherghe cl. . a-IV-a prof. Irina Horghidan 
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Boboc Ilinca cl. a-III-a prof.Mihaela Bucataru; 

Patrunjel Raluca cl. a-III-a prof. Mihaela Bucataru 

oBianca Mitrofan cl.V-a prof. Mihaela Bucataru 

David Sulea cl.a-VI-a cl.  prof. Irina Horghidan 

Nathanael Timofte cl. a-VI-a prof. Irina Horghidan 

Vladut Ursa cl. a-VI -a prof. Irina Horghidan 

Theodor Petrea cl. a-VII-a prof. Mihaela Bucataru 

Ruxandra Ursachi cl.a VIII-a prof. Mariana Anghel 

o16.03.2018 - desfăşurarea Olimpiadei de Interpretare pentru clasele III-VIII, zona 

Moldova,Botosani , la care au participat 6 elevi,din care 2 au fost selectati pentru faza 

nationala: 

Anastasia Horghidan  cl. a-IV-a prof. Irina Horghidan 

Cezara Gherghe cl. a-IV-a prof. Irina Horghidan 

Nathanael Timofte cl. a-VI-a prof. Irina Horghidan 

Vladut Ursa cl. a-VI -a prof. Irina Horghidan 

Theodor Petrea cl. a-VII-a prof. Mihaela Bucataru 

Ruxandra Ursachi cl.a VII-a prof. Mariana Anghel 

4.04.2018 - Audiţie organizată la Liceul de Arte „Victor Brauner" pentru Grădiniţa cu PP,  Nr. 8, 

Piatra Neamt, la care au participat elevi din clasaII: 

1. Miron Georgian - prof.Sanziana Tarniceriu; 

2. Stangaciu Mario- prof. Irina Horghidan; 

3. Ciubotariu Giulia- prof.Simona Sandu. 

 

29.03-31.03. 2018 - desfăşurarea Olimpiadei de Interpretare pentru clasele III-VIII, faza 

naţională, desfăşurată laBaia Mare, la care au participat 2 elevi:                               

Anastasia  Ioana Horghidan   cl. a-IV-a prof. Irina Horghidan 

Nathanael Timofte cl. a-VI-a prof. Irina Horghidan 

18.05.2018,Audiţie catedra de pian, Armonii de Primavara 

6.06.2018 -participarea laConcursul Primavara Muzicala, , organizat de Lilia Harabagiu si Mariana 

Anghel, a unui număr de 41 elevi 

13.06.2017 - Audiţie, clasa de pian a d-nei prof. Irina Horghidan; 

14.06.2017, Audiţie, clasa de pian a d-nei prof. MihaelaBucataru 

15.06.2017Audiţie, clasa de pian a d-nei prof.Simona Sandu 

- Profesorii corepetitori: Mariana Anghel, Adrian Stroici - care au acompaniat elevii liceului la: toate 

fazele olimpiadelor, audiţii şi recitaluri susţinute în şcoală şi în alte locaţii, la concursurile si festivalurile 

desfăşurate în liceu, la Concursul loan Goia - Iaşi, , Concursul National Lira de Aur –Suceava,Concursul 

International -Miniatura Romantica-Galati,etc 

Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice 
Puncte tari: 

dodândirea gradului didactic I de către prof. Simona Sandu,  

înscrierea pentru dobândirea gradelor didactice: definitivatului- prof. Mihaela Turnea, 

îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi informaţional-metodice prin publicarea de articoleîn 

Incursiune în curriculum, 2017: 

 

 Autorul Titlul articolului Denumirea 

publicaţiei 

Data 

participării la 

simpozion 

 Irina Oana Horghidan Indrumarea Actului Interpretativ al 

elevilor pianisti 

Incursiune în 

curriculum,  

2.02.2018 

 

implicarea profesorilor în desfăşurarea manifestărilor organizate de catedra de pian; 

participarea majorităţii profesorilor la cercurile pedagogice: 

04.2018, cercul pedagogic al profesorilor de muzică specializată pentru care doamnele profesoare 

Mariana Anghel,Irina Oana Horghidan şi Mihaela Bucataru au întocmit şi prezentat referatul 
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Interpretarea muzicală; 

cercul pedagogic al profesorilor de muzică specializată pentru care doamna profesoara Mihaela 

Turnea a sustinut lectia model 

participarea majorităţii profesorilor la şedinţele comisiei metodice şi ale cercului 

pedagogic. 

Puncte slabe: 

neparticiparea tuturor profesorilor la activităţile de perfecţionare în specialitatea muzică instrumentală. 

Performanţe şcolare 
- 6.06. 2018 - participarea la Concursul Primavara Muzicala organizat de Lilia Harabagiu sI Mariana 

Anghel a unui număr de 46 elevi şi copii - din cadrul liceului nostru şi  proveniţi din mediul privat; 

rezultatele obţinute de elevii pregătiţi de profesorii catedrei de pian: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele elevului Numele şi prenumele 

profesorului 

Clasa Premiul 

1. Ciobanu Alexandru Irina Horghidan presc I 

2. Catarama Roberta Irina Horghidan I I 

3. Tepes Dimitrie Mihaela Bucataru I I 

4. Raucescu Adrian Simona Sandu I I 

5.   PopaValentina Mihaela Turnea II III 

6. Simion Anastasia Irina Horghidan II I 

7. Baroi Toni Mihaela Bucataru II I 

8. Ciubotariu Giulia Simona Sandu II I 

9. Manolache Ilinca Mihaela Bucataru II I 

10. Mihailesei Miruna    Tarniceriu Sanziana   II I 

11. Lupu Diana Cristina Popa II I 

12. Samson Ariana Mariana Anghel  II I 

13. Anton Ingrid Mariana Anghel allI-a I 

14. Berchi Tabita Irina Horghidan allI-a II 

15. Bezem Victor Cristina Popa allI-a II 

16. Boariu Gabriela Irina Horghidan allI-a I 

17. Boboc Ilinca Mihaela Bucataru allI-a I 

18. Iordache Eric Cristina Popa allI-a III 

19. Paval Cristina Mariana Anghel allI-a II 

20. Patrunjel Raluca Mihaela Bucataru allI-a I 

21. Parlea Naomi Irina Horghidan allI-a I 

22. Surdu Teodor Tarniceriu  Sanziana   a IlI-a I 

23. Apreutesei Alexandru Mihaela Bucataru a IV-a I 

24. Caciuleanu Alex Irina Horghidan a IV-a II 

25. Cretu Sofia Mariana Anghel a IV-a I 

26. Dumitru Diana Mihaela Bucataru a IV-a III 

27. Lazarescu Maria Tarniceriu  Sanziana   a IV-a II 

28. Nastase Alesia Mihaela Bucataru a IV-a I 

29. Parlea Sara Irina Horghidan a IV-a I 

30. Racheriu Teona Irina Horghidan a IV-a I 
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31. Sandu Ilinca Irina Horghidan a IV-a I 

32. Tanasa Teodora Irina Horghidan a IV-a I 

33. Voloseniuc Alexandru Irina Horghidan a IV-a I 

34. Ionica Erika Irina Horghidan a V-a I 

35. Mitrofan Bianca Mihaela Bucataru a V-a I 

36. Baroi Miruna Mariana Anghel a VI-a I 

37. Holban Emil Lilia Harabagiu a VI-a I 

38. Pintilie Roberta Mihaela Bucataru a VI-a I 

39. Cadar Elisa Mariana Anghel a VII-a I 

40. Petrea Theodor Mihaela Bucataru a VII-a I 

41. Vamanu Alessia Lilia Harabagiu aVII-a I 

42. Andronic Maria Mariana Anghel aVII-a I 

43. Bulai Daria Simona Sandu aVII-a I 

44. Negrea Iustin Lilia Harabagiu aVIII-a I 

45. Dumitru Dorian Sanziana Tarniceriu aX-a I 

46. Rudichi Daniel Cristina Popa aXI-a I 

 

-27-28 04.2018-Concursul National Primavara Artelor Bacau: 

1.Petrea Theodor, cls. a VII-a, prof.Mihaela Bucataru. MENTIUNE 

2.Vladut Ursa cls. a VI-a, prof.Irina Horghidan,premiul II; 

3.Timofte Nathanael   cls. a VI-a prof. Irina Horghidan,premiul I 

4.Mitrofan Bianca  cls.V-a Mihaela Bucataru premiul II 

5.Horghidan Anastasia cls. a IV-a prof. Irina Horghidan,premiul I  si Marele Premiu 

 

   - 24/26 .03.2018  Concursul National Piano Artis: 

1.Petrea Theodor, cls. a VII-a, prof.Mihaela Bucataru.premiul III 

 2.Mitrofan Bianca  cls.V-a Mihaela Bucataru premiul III 

 

-2.03.2018 - desfăşurarea Olimpiadei de Interpretare pentru clasele III-VIII, faza pe şcoală: 

1. Anastasia Ioana Horghidan, cls. a IV-a, prof.Irina Horghidan, premiul I; 

2. Cezara Gherghe, cls. a IV-a, prof.Irina Horghidan - premiul I; 

3. Boboc Ilinca, cls. a III-a, prof.,Mihaela Bucatarupremiul II; 

4. Pintrinjel Ralucacls. a III-a, prof.,Mihaela Bucatarupremiul II 

5. Bianca Mitrofan, cls. a V-a, prof. Mihaela Bucataru- premiul II; 

6. Petrea Theodor, cls. a VII-a, prof.Mihaela Bucataru. premiul I; 

7. David Sulea , cls. aVI-a, prof.prof.Irina Horghidan, premiul I; 

8. Nathanael Timofte, cls. a VI-a, prof. prof.Irina Horghidan, premiul I; 

9. Vladut Ursa cls. a VI-a, prof.Irina Horghidanpremiul I,; 

10.Ruxandra Ursachi, cls. a VIII-a, prof. Mariana Anghel- premiul I; 

 

-16.03.2018, Olimpiada de interpretare pentru clasele III-VIII, zona Moldova, Botosani: 

1. Anastasia Ioana Horghidan, cls. a IV-a, prof.Irina Horghidan, premiul I finalist; 

2.Nathanael Timofte, cls. a VI-a, prof. prof.Irina Horghidan, premiul I finalist 

3.Cezara Gherghe  , cls. a IV-a, prof.prof. Irina Horghidan, premiul III; 

4.Vladut Ursa cls. a VI-a, prof. Irina Horghidan, premiul III; 

10.Petrea Theodor, cls. a VII-a, prof.Mihaela Bucataru. premiul II; 

6.Ruxandra Ursachi, cls. a VIII-a, prof. Mariana Anghel- Premiul II; 

 

- 29.-31.03. 2018, Olimpiada de interpretare pentru clasele III-VIII etapa Nationala: 

1.Anastasia Ioana Horghidan, cls. a IV-a, prof.Irina Horghidan, premiul I 

2.Nathanael Timofte, cls. a VI-a, prof. prof.Irina Horghidan, mentiune 
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-23.-24.02.2018 Concursul Carl Czerny, Piatra Neamţ: 

1.Nathanael Timofte, cls. a VI-a, prof. prof.Irina Horghidan,premiul I si TROFEUL 

2.Vladut Ursa , cls aVI-a, prof. Irina Horghidan- premiul II; 

3.Sulea David cls aVI -a, prof. Irina Horghidan- premiul III 

4.Bianca Mitrofan, cls. a V-a, prof. Mihaela Bucataru- premiul II; 

5.Petrea Theodor, cls. a VII-a, prof.Mihaela Bucataru. premiul II; 

6.Ruxandra Ursachi cls. a VIII –a prof. Mariana Anghel premiul II 

7.Baroi Mirunacls aVI -a, prof.Mariana Anghel premiul II 

 

-5.05 .2018 Concursul Miniatura Romantica -Galati: 

1.Anastasia Ioana Horghidan cls. a IV-a, prof.Irina Horghidan, Recital in deschiderea concursului 

 

-3-5 .05.2018 Concursul International Frederic ChopinBacau: 

 1.Anastasia Ioana Horghidan cls. a IV-a, prof.Irina Horghidan, premiul I 

2.Nathanael Timofte, cls. a VI-a, prof. prof.Irina Horghidan, premiul II 

3.Bianca Mitrofan, cls. a V-a, prof. Mihaela Bucataru mentiune  

4.Petrea Theodor, cls. a VII-a, prof.Mihaela Bucataru. mentiune 

 

-2-4.06.2018 Concursul NationalLira de Aur Suceava: 

1.Nathanael Timofte, cls. a VI-a, prof. prof.Irina Horghidan, premiul III 

 

–Concursul Interjudetian NOELIA Prisacariu  Focsani: 

1.Anastasia Ioana Horghidan cls. a IV-a, prof.Irina Horghidan, Marele Premiu 

2.Giulia  Ciubotariu cls. a II a prof. Simona Sandu  Premiul I 

 

Proiecte şi parteneriate la care au participat profesorii catedrei: 

 febr. 2018 Master Class Parteneriat cu Facultatea de muzica Piatra Neamt, la care au participat profesorii: 

Mariana Anghel,Mihaela Bucataru, Lilia Harabagiu, Irina Horghidan,Cristina Popa,Simona 

Sandu,Sanziana Tarniceriu, Mihaela Turnea si elevii: 

1.Anastasia Ioana Horghidan cl. a IV-a prof. Irina Horghidan 

2.Cezara Gherghe cl. a IV-a prof. Irina Horghidan 

3.Nathanael Timofte cl.a VI-a prof. Irina Horghidan 

4.Vladut Ursacl.a VI-a prof. Irina Horghidan 

5.Miruna Baroi   cl. a VI-a prof. Mariana Anghel 

  6.Bianca Mitrofan, cls. a V-a, prof. Mihaela Bucataru  

7.Petrea Theodor, cls. a VII-a, prof.Mihaela Bucataru 

8.Ursachi Ruxandra  cl. a VIII-a prof. Mariana Anghel 

 

- Mai  2018 Atelier muzical -  Parteneriat cu Universitatea de Arte,, George Enescu,,Iasi 

la care au participat profesorii: Mariana Anghel, Mihaela Bucataru,Lilia Harabagiu, Irina 

Horghidan,Cristina Popa,Simona Sandu,Sanziana Tarniceriu Mihaela Turnea si elevii: 

1.Anastasia Ioana Horghidan cl. a IV-a prof. Irina Horghidan 

2.Cezara Gherghe cl. a IV-a prof. Irina Horghidan 

3.Nathanael Timofte cl.a VI-a prof. Irina Horghidan 

4.Vladut Ursacl.a VI-a prof. Irina Horghidan 

5.Miruna Baroi   cl. a VI-a prof. Mariana Anghel 

6. Lupu Diana cl. a II A prof. Cristina Popa 

7.Alesia Vamanu cl. a VII A prof. Lilia Harabagiu 

  8.Bianca Mitrofan, cls. a V-a, prof. Mihaela Bucataru  

9.Petrea Theodor, cls. a VII-a, prof.Mihaela Bucataru 

10.Ursachi Ruxandra  cl. a VIII-a prof. Mariana Anghel 

 

 

 

 

Participarea în comisiile de evaluare: 
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Nr. 

crt. 

Denumirea concursului/ 

examenului 

Numele şi prenumele profesorului 

evaluator/ membru al comisiei 

1. Concursul ,,Primavara Muzicala,, Mariana Anghel, 

Mihaela Bucataru, 

Lilia Harabagiu,  

Irina Horghidan, 

Cristina Popa, 

Simona Sandu, 

Sanziana Tarniceriu 

2. Olimpiada de interpretare pentru clasele 

III-VIII, faza pe şcoala 

Mariana Anghel, 

Mihaela Bucataru, 

Lilia Harabagiu,  

Irina Horghidan, 

Simona Sandu, 

3. Olimpiada de interpretare pentru clasele 

IX-XII, faza pe şcoală 

- 

4. Examenul de evaluare a aptitudinilor 

pentru admiterea în liceu 

IrinaHorghida

n 

 Simona 

Sandu  
     5. Comisia de evaluare a 

competenţelor profesionale 

Mariana Anghel , 

Cristina Popa 

6. Concursul pentru ocuparea posturilor 

vacante în anul şcolar 2017-2018 

Simona Sandu 

Irina Horghidan 

7. Examenele de sfârşit de an şcolar Mariana Anghel, 

Mihaela Bucataru, 

Lilia Harabagiu,  

Irina Horghidan, 

Cristina Popa, 

Simona Sandu, 

Sanziana Tarniceriu 

Mihaela Turnea 

8. Comisia de bacalaureat de evaluare 

a competenţelor lingvistice şi 

digitale - 2018 

 

9. Comisia de Organizare şi desfăşurare a 

Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a 

VIII-a, 2018 

 

10. Comisia de cercetare disciplinară şi 

consiliere privind abaterile disciplinare ale 

personalului didactic 

 

12. Comisia de rezolvare a contestaţiilor în 

urma desfăşurării concursului de ocupare a 

posturilor vacante 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorii care au fost membri în comisiile de organizare şi desfăşurarea manifestărilor ce sunt 

incluse în proiectele derulate de catedrade pian şi nu numai: 

 

Nr crt. Denumirea manivestării Membrii echipei de organizare 



35 

 

1. Concursul CARL CZERNY Mariana Anghel, 

Mihaela Bucataru, 

Lilia Harabagiu,  

Irina Horghidan, 

Cristina Popa, 

Simona Sandu, 

Sanziana Tarniceriu 

Mihaela Turnea 

2. Festival PIANISSIMO Irina Horghidan  

Mihaela Bucataru 

3. Concursul,,Primavara muzicala,, Lilia Harabagiu, 

Mariana Anghel 

 

Recomandări, propuneri, măsuri pentru viitor 
- depistarea altor modalităţi de atragere a copiilor/elevilor către liceul nostru; 

- o mai strânsă colaborare cu grădiniţele, precum şi la o mai bună selecţie a acestora, va contribui la 

depistarea copiilor dotaţi din punct de vedere muzical, în vederea realizării planului de şcolarizare; 

- colaborarea profesorilor de specialitate cu celelalte cadre didactice pentru facilitarea adaptării şi integrării 

elevilor la specificul liceului nostru; 

- o mai bună implicare a profesorilor în vederea dezvoltării şi evoluţiei elevilor; 

- o mai mare importanţă dată de profesori pentru propria perfecţionare. 

 

 

A. 2. CATEDRA DE COREPETIŢIE – Responsabil prof. Adrian Stroici 

  

                                                Semestrul I 
1.14. 09. 2017, în Parcul Tineretului din Piatra Neamț, sub egida Fstivalului de carte, s-a desfășurat un 

Recital instrumental organizat de elevi și profesori ai Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra-

Neamț, la care am participat în calitate de corepetitor al elevului Pleșcan Alberto, clasa a XI a, 

saxofon, îndrumător prof. Leonid Ciobanu.  

2.5. 10 2017, în Sala Studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, s-a 

desfășurat un Recital vocal-instrumental sub genericul Ziua educației, la care am participat în 

calitate de corepetitor al elevilor Akastasia Horghidan, clarinet, clasa a IV a, îndrumător prof. Teodor 

Cataramă; Alexandru Lungu, clasa a X a, canto clasic, îndrumător prof. Ionela Cataramă; Larisa 

Hârjă, clasa a X a, trompetă, îndrumător prof. Ionuț Zamă; Isabela Stănescu, clasa a XII a, canto 

clasic, îndrumător prof. Narcisa Pavel; Răzvan Vlad, clasa a IX a, canto clasic, îndrumător prof. 

Cristina Ilie; Toader Fărcășanu, clasa a XI a, canto clasic și Mara Sterian, clasa a XII a, canto clasic, 

îndrumător prof. Elena-Olguța Toma, Alberto Pleșcan, clasa a XI a, saxofon, îndrumător prof. 

Leonid Ciobanu. Atașez afiș color.  

3.19. 10. 2017, s-a organizat un eveniment la Rubik Hub Piatra Neamț, la care am participat în calitate de 

corepetitor ai elevilor Liceului de Arte ,,Victor Brauner”, precum: Anastasia Horghidan, clasa a IV a, 

clarinet, îndrumător prof. Teodor Cataramă; Toader Fărcășanu, clasa a X a, canto clasic, îndrumător 

prof. Elena-Olguța Toma; Isabela Stănescu, clasa a XII a, canto clasic, îndrumător prof. Narcisa 

Pavel; Răzvan Vlad, clasa a IX a, canto clasic, îndrumător prof. Cristina Ilie; Larisa Hârjă, clasa a X 

a, trompetă, îndrumător prof. Ionuț Zamă; Alberto Pleșcan, clasa a XI-a, saxofon, îndrumător prof. 

Leonid Ciobanu. Atașez programul desfășurător al evenimentului.  

4.24. 10. 2017, la Parohia Sf. Treime Vaduri, s-a organizat vernisajul expoziției de pictură Dumitru Bezem, 

70. Lucrări din colecția Elena și Vasile Pașca, eveniment la care și-au adus aportul elevi și profesori 

ai Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, inclusiv subsemnatul în calitate de coreăetitor 

pentru elevii Mara Sterian, clasa a XII a, canto clasic, îndrumător prof. Elena-Olguța Toma și 

Anastasia Horghidan, clasa a IV a, clarinet, îndrumător prof. Teodor Cataramă. Atașez afiș color 

minimizat.  

5.7. 11. 2017, îm Sala Studio ,,Theodor Macarie”, s-a desfășurat un Recital vocal-instrumental sub 

genericul Armonii de toamnă, coordonatori: Prof. Irina Horghidan și Prof. Mihaela Bucătaru, la care 

am participat în calitate de corepetitor al elevilor: Anastasia Horghidan, clasa a IV-a, clarinet, 

îndrumător prof. Teodor Cataramă; Krista Timofte, clasa a II a, vioară, îndrumător prof. Maricica 
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Gheorghieș; Cosmin Abăloaie, clasa a VI a, trompetă, îndrumător prof. Ionuț Zamă; Răzvan Vlad, 

clasa a IX a, canto clasic, îndrumător prof. Cristina Ilie; Georgiana Bărbieru, clasa a VII a, flaut, 

îndrumător prof. Petru Azaharioaie; Alexandru Lungu, clasa a X a, canto clasic, îndrumător prof. 

Ionela Cataramă; Izabela Stănescu, clasa a XI a, canto clasic, îndrumător prof. Narcisa Pavel; Larisa 

Hârja, clasa a X a, trompetă, îndrumător prof. Ionuț Zamă; Sasu Diana, clasa a XI a, canto clasic, 

îndrumător prof. Narcisa Pavel; Cătălin Apostol, clasa a XI a, canto clasic, îndrumător prof. Elena-

Olguța Toma; Andreea Tomazi, clasa a XI a, canto clasic, îndrumător prof. Narcisa Pavel; Toader 

Fărcășanu, clasa a XI a, canto clasic, îndrumător prof. Elena-Olguța Toma; Mara Sterian, clasa a XII 

a, canto clasic, îndrumător prof. Elena-Olguța Toma. Atașez afiș color.  

6.9. 11. 2017, la Școala gimnazială cu clasele I-VIII Dochia, s-a desfășurat Cercul pedagogic al 

directorilor ăcililoor generale din judențul Neamț, la care am participat în calitate de corepetitor al 

elevului Alberto Pleșcan, clasa a XI a, saxofon, îndrumător prof. Leonid Ciobanu.  

7.13. 11. 2017, la Sala ,,Cupolă” s Bibliotecii Județene ,,G. T. Kirileanu”, s-a desfășurat un Recital vocal-

instrumental sub genericul Zilelor Bibliotecii Județene”, la care am participat în calitate de 

corepetitor al elevilor Timofte Krista, clasa a II a, vioară, îndrumător prof. Maricica Gheorghieș, 

Anastasia Horghidan, clasa a IV a, clarinet, îndrumător prof. Teodor Cataramă și Răzvan Vlad, clasa 

a IX a, canto clasic, prof. Cristina Ilie. 

8.14. 11. 2017, în Sala ,,Cupolă” a Bibliotecii Județene ,,G. T. Kirileanu”, s-a desfășurat un Recital vocal-

instrumental sub genericul A. B. C. Muzical, organizator: Liviu Bitere, la care am participat în 

calitate de corepetitor al elevilorMiriam Obadă, clasa a IX a, canto clasic, Toader Fărcășanu, clasa a 

XI a, canto clasic, Apostol Cătălin, clasa a XI a, canto clasic și Mara Sterian, clasa a XII a, canto 

clasic, îndrumător prof. Elena-Olguța Toma; Andrea Tomazi, clasa a XI a, canto clasic, Sasu Diana, 

clasa a XI a, canto clasic, Isabela Stănescu, clasa a XII a canto clasic, îndrumător prof. Narcisa 

Pavel; Alexandru Lungu, clasa a X a, canto clasic, Giuliana, Tanasă, clasa a X a, canto clasic, 

Cristiana, Ciudin, clasa a XI a, canto clasic, Petronela Nistor, clasa a XII a, canto clasic, îndrumător 

prof. Ionela Cataramă; Răzvan Vlad, clasa a IX a, canto clasic, îndrumător prof. Cristina Ilie, 

Georgiana Bărbieru, clasa a VII a, flaut, îndrumător prof. Petru Azaharioaie; Cosmin Abăloaie, clasa 

a VI a, trompetă și Larisa Hârja, clasa a X a, trompetă, îndrumător prof. Ionuț Zamă. Atașez afiș alb-

negru. 

9.14. 11. 2017, în Sala Studio ,,Theodor Macarie” al Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, s-a 

desfășurat un Recital vocal-instrumemntal sub genericul Armonii de toamnă, la care am participat în 

calitate de corepetitor al elevilor Timofte Krista, clasa a II a, vioară, îndrumător prof. Maricica 

Gheorghieș, Anastasia Horghidan, clasa a IV a, clarinet, îndrumător prof. Teodor Cataramă și 

Răzvan Vlad, clasa a IX a, canto clasic, prof. Cristina Ilie, Georgiana Bărbieru, clasa a VII a, flaut, 

îndrumător prof. Petru Azaharioaie; Cosmin Abăloaie, clasa a VI a, trompetă și Larisa Hârja, clasa a 

X a, trompetă, îndrumător prof. Ionuț Zamă.  

10.15. 11. 2017, în Sala Studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra-Neamț, s-a 

desfășurat Cercul pedagogic al profesorilor de instrumente, canto clasic, canto tradițional, cor și 

orchestră, la care am participat în calitate de corepetitor al elevei Izabela Stănescu, clasa a XI a, 

canto clasic, îndrumător prof. Narcisa Pavel și Mara Sterian, clasa a XII a, canto clasic, îndrumător 

prof. Elena-Olguța Toma. 

11.16. 11. 2017, la Sala ,,Cupolă” s Bibliotecii Județene ,,G. T. Kirileanu”, s-a desfășurat un Recital vocal-

instrumental sub genericul Zilelor Bibliotecii Județene”, la care am participat în calitate de 

corepetitor al elevilor Timofte Krista, clasa a II a, vioară, îndrumător prof. Maricica Gheorghieș, 

Anastasia Horghidan, clasa a IV a, clarinet, îndrumător prof. Teodor Cataramă și Răzvan Vlad, clasa 

a IX a, canto clasic, îndrumător prof. Cristina Ilie. Atașez DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ în semn de 

apreciere pentru colaborarea cu Bibliotecxa Județeană ,,G. T. Kirileanu” Neamț, din partea 

Bibliotecii Județene ,,G. T. Kirileanu” Neamț, cu prilejul Zilelor Bibliotecii Județene, 13-17 

noiembrie 2017, sub semnătura Director manager Mihaela Mereuță.  

12.16. 11. 2017, în Sala Studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra-Neamț, s-a 

desfășurat Recitalul claselor de canto clasic, la care am participat în calitate de corepetitor al elevilor 

Miriam Obadă, clasa a IX a, canto clasic, Toader Fărcășanu, clasa a XI a, canto clasic, Apostol 

Cătălin, clasa a XI a, canto clasic și Mara Sterian, clasa a XII a, canto clasic, îndrumător prof. Elena-

Olguța Toma; Andrea Tomazi, clasa a XI a, canto clasic, Sasu Diana, clasa a XI a, canto clasic, 

Isabela Stănescu, clasa a XII a canto clasic, îndrumător prof. Narcisa Pavel;  Răzvan Vlad, clasa a IX 

a, canto clasic, îndrumător prof. Cristina Ilie. 



37 

 

13.17. 11. 2017, la Sala ,,Cupolă” s Bibliotecii Județene ,,G. T. Kirileanu”, s-a desfășurat un Recital vocal-

instrumental sub genericul Zilelor Bibliotecii Județene”, la care am participat în calitate de 

corepetitor al elevilor Andreea Tomazi, clasa a XI a, canto clasic, îndrumător prof. Narcisa Pavel și 

Hârja Larisa, clasa a X a, trompetă, îndrumător prof. Ionuț Zamă. 

14.23-25. 11. 2017, s-a desfășurat Concursul de Interpretare vocal-instrumental Emanuel Elenescu, la care 

am participat în calitate de corepetitor al elevilor la următoarele secțiuni: Folclor: Alberto Pleșcan, 

clasa a XI a, saxofon, (finalist) îndrumător prof. Leonid Ciobanu (Piatra Neamț), Flaut: Georgiana 

Bărbieru, Liceul De Arte ,,Victor Brauner” Piatra neamț, clasa a VII a, (premiul I), îndrumător: prof. 

Petru Azaharioaie; Canto clasic: Eduard-Alexandru Alexe, clasa a IX a, (Mențiune), Liceul de Arte 

,,Carmen Sylva” Ploiești, îndrumător: prof. Robert Marcaș; Elena-Denisa Iamandi, clasa a IX a, 

(Liceul de Arte ,,Carmen Stlva” Ploiești, îndrumător: prof. Robert Marcaș; Vlad Răzvan, clasa a IX 

a, (premiul I), Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, îndrumător: prof. Cristina Ilie; Lungu 

Alexandru, clasa a X a, (premiul III), Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, îndrumător: 

prof. Ionela Cataramă; Cătălim Apostol, clasa a XI a, (premiul II), Liceul de Arte ,,Victor Brauner” 

Piatra Neamț, îndrumător. prof. Elena-Olguța Toma; David Coca, clasa a XI a, Colegiul Național de 

Arte ,,Dinu Lipatti” București, îndrumător: prof. Marius Olteanu; Toader-Gavril Fărcășanu, clasa a 

XI a, (premiul III), Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, îndrumător: prof. Elena-Olguța 

Toma; Cristina-Florentina Matei, clasa a XI a, (Mențiune), Liceul de Arte ,,Haricleea Darclée” 

Brăila, îndrumător: prof. Liliana Chiriță; Florin-Alexandru Nae, clasa a XI a, (premiul II), Liceul de 

Arte ,,Carmen Sylva” Ploiești, îndrumător: porf. Robert Marcaș; Diana-Beatrice Sasu, clasa a XI a, 

(premiul III), Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, îndrumător: porf. Narcisa Pavel; 

Violeta-Isabela Stănescu, clasa a XI a, (premiul II), Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, 

îndrumător: prof. Narcisa Pavel; Mara-Elena Sterian, clasa a XII a, (premiul II), Liceul de Arte 

,,Victor Brauner” Piatra Neamț, îndrumător: prof. Elena-Olguța Toma; Andreea Tomazi, clasa a XII 

a, (premiul II), Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, îndrumător. prof. Narcisa Pavel; 

Oboi: Rusu-Donighevici Monica, clasa a IV a, (premiul I), Colegiul Național de Arte ,,George 

Apostu” Bacău, îndrumător: prof. Mihaela Gora-Goacăș; Rusu-Donighevici Emilian, clasa a VI a, 

(premiul I), Colegiul Național de Arte ,,George Apostu” Bacău, îndrumător: prof. Mihaela-Gora 

Gioacăș; Avîădaniei Andra-Elena, clasa a VI a, (premiul II), Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra 

Neamț, îndrumător: prof. Mihai Vladimir; Clarinet: Anastasia Horghidan, clasa a IV a, (precmiul I), 

Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, îndrumător: prof. Teodor Cataramă; Trompetă: 

Abăloalie Cosmin, clasa a V a, (premiul III), Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, 

însrumător: prof: Ionuț Zamă; Larisa Hârja, clasa a X a, (premiul II), Liceul de Arte ,,Victor 

Brauner” Piatra Neamț, îndrumător: prof: Ionuț Zamă; Vioară: Krista Timofte, clasa a II a, (premiul 

I), Șiceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, îndrumător: prof. Maricica Gheorghieș; Gora-

Gioacă Serafim-Mihail, clasa a III a, (premiul III), Colegiul Național de Arte ,,George Apostu” 

Bacău, îndrumător: prof. Lenuța Potop. Atașez PREMIUL DE EXCELENȚĂ ACORDAT PENTRU 

PROMOVAREA VALORILOR MUZICALE NAȚIONALE ȘI UNIVERSALE, acordat din partea 

M. E. N., Inspectoratului Școlar Județean Neamț, Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, 

Fundația ,,Friendship Ambassadors România”, sub semnăturile Președintelui concursului Inspector 

General M. E. N. Prof. Dr. Adrian Brăescu, Președinte de onoare Inspector Școlar General I. S. J. 

Neamț Prof. Dr. Viorel Stan și Președintele juriului Prof. Univ. Dr. Gabriel Croitoru Universitatea 

Națională de Muzică București Solist concertist al Orchestrelor și Consilier Radio. De asemena, 

atașez DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ din partea Radio România Iași, data 25 noiembrie 2017, 

manager Claudia Crăcăleanu.  

15.24-25. 11. 2017. la Sala Teatrului ,,Luceafărul” din Iași s-a cesfășurat Festivalul de Creație și 

Interpretare APARTE ORGANIZAT DE AsociaȚia studențească ,,Amicus” Iași, la care am făcut 

parte din juriul secțiunii de interpretare instrumentală și am participat în calitate de corepetitor al 

studentului Radu Moroșanu, nai, Universitatea de Arte ,,George Enescu” Iași, al violonistei Sara 

Stroici, absolventă master al Universității de Arte ,,George Enescu” Iași, precum și al grupului coral 

mixt al Asociației studențești ,,Amicus” Iași,,,Belcanto”, dirijor: prof. Marta Burduloi. Atașez 

adeverința cu nr. de înregistrare 019/26. 11. 2017, de participare în calitate de membru al comisiei 

Festivalului Național de Creație AMICUS ,,Aparte”, desfășurat la Iași la data de 24-26 noiembrie 

2017, sub semnătura organizatorică Asociația Studențească AMICUS Iași.  

16.26.11.2017.la sala Ateneu din cadrul Filarmonicii ,,Mihail Jora” Bacău, s-a desfășurat un concert 

umanitar sub genericul Bucurie pe chip de copil, organizat de Asociația Pro excelența Bacău, la care 
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am participat în calitate de corepetitor al elevei Bianca Cuzuioc, vioară, clasa a XII a, îndrumător: 

prof. Maricica Gheorghieș. Atașez programul de sală.  

17.4.12.2017.în Sala Studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, s-a 

desfășurat un Recital de canto clasic clasa prof. Elena Narcisa Pavel, la care am participat în calitate 

de corepetitor al elevilor Glica Cris Ana-Maria clasa a IX a; Tomazi Andreea, clasa a XII a; Roca 

Iulia, clasa a XI a; Hodorogea Teodora, clasa a XI a; Stănescu Isabela Violeta, clasa a XI a; Sasu 

Diana, clasa a XI a. Atașez afiș color + program de sală color.  

18.6.12.2017.în Sala de curs nr. 17 a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, s-a desfășurat 

examenul claselor de canto clasic pe semestrul I, la care am participat în calitate de corepetitor. 

19.7.12.2017. În Sala Teatrului Tineretului Piatra Neamț, s-a desfășurat Gala Ambasadorilor Nemțeni, la 

care am participat în calitate de corepetitor al Olgăi Caia, membră a Corului RTV, precum și al 

elevelor claselor de Canto clasic: Glica Cris Ana-Maria clasa a IX a; Tomazi Andreea, clasa a XII a; 

Roca Iulia, clasa a XI a; Hodorogea Teodora, clasa a XI a; Stănescu Isabela Violeta, clasa a XI a; 

Sasu Diana, clasa a XI a, înrumător: prof. Elena Narcisa Pavel; Sterian Mara, clasa a XII a, 

îndrumător: prof. Elena- Olguța Toma; Trompetă: Hârja Larisa, clasa a X a, îndrumător: prof: Ionuț 

Zamă. 

20.9.12. 2017, în Sala de cult a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea Dărmănești Piatra Neamț, s-a 

desfășurat un Concert de Muzică Sacră, la care am participat în calitate de corepetitor al elevelor 

Estera Cuzuioc, clasa a IX a, vioară, Bianca Cuzuioc, clasa a XII a, vioară, îndrumător: prof. 

Maricica Gheorghieș; al studentei Corina Zotta, anul III, canto clasic, Academia de Muzică 

,,Gheorghe Dima” Cluj, Extensia Piatra Neamț. 

21.12.12. 2017.în sala de Concerte a Școlii de Muzică pentru copii Drochia Republica Moldova, s-a 

desfășurat un Recital instrumental, la care am participat în calitate de corepetitor al elevului Alberto 

Pleșcan, clasa a XI a, saxofon, îndrumător: prof: Leonid Ciobanu. Atașez DIPLOMA DE 

MULȚUMIRE din partea administrației Școlii de Muzică Drochia, pentru programul excepțional de 

concert prezentat elevilor și profesorilor Școlii de Muzică din or. Drochia (Moldova), data: 12. 12. 

2017.  

22.13.12.2017. La Sinagoga Evreiască Piatra Neamț, s-a desfășurat un Recital vocal-instrumental, 

organizat cu ocazia sărbătorii Hanuca 5578, la care am participat în calitate de corepetitor al corului 

și orchestrei de mandoline ,,Noii Macabei”, îndrumător: prof. Lucreția Stroici; al elevelor: Estera 

Cuzuioc, clasa a IX a, vioară, Bianca Cuzuioc, clasa a XII a, vioară, îndrumător: prof. Maricica 

Gheorghieș; precum și al studentei Corina Zotta, anul III, canto clasic, Academia de Muzică 

,,Gheorghe Dima” Cluj, Extensia Piatra Neamț.  

23.18. 12. 2017, în Sala studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, s-a 

desfășurat Recitalul clasei de vioară prof. Maricica Gheorghieș, la care am participat în calitate de 

corepetitor. Atașez programul de sală. 

24.19. 12. 2017, în Sala Teatrului Tineretului Piatra Neamț, s-a desfășurat Concertul de Crăciun, organizat 

de elevi și profesori ai Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, la care am participat în 

calitate de corepetitor al claselor de canto clasic, îndrumători: prof. Elena Narcisa Pavel și Elena 

Olguța Toma, precum și al Orchestrei semi-simfonice ,,Emanuel Elenescu”, dirijor: prof. Marius 

Corugă. 

25.18. 12. 2017, în Sala Studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, s-a 

desfășurat Recitalul clasei de vioară, prof. Maricica Gheorghieș, la care am participat în calitate de 

corepetitor. 

26.20. 12. 2017, în Sala Studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, s-a 

desfășurat un Concert de Colinde, la care am participat în calitate de corepetitor al grupului coral 

alcătuit din profesorii de specialitate din cadrul instituției. 

27.14. 01. 2018, Uniunea Scriitorilor din România, Parohia ,,Sf. Treime” Vaduri, Asociația R.A.D.A., 

Uniunea Artiștilor Plastici din România, Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, au fost 

organizatorii evenimentului cultural-artistic Stelele-n cer închinat zilei de naștere a Poetului Mihai 

Eminescu și Vernisajul Expoziției de Pictură Arcadie Răileanu, la care am participat în calitate de 

corepetitor al elevelor Bianca Cuzuioc, clasa a XII a, vioară, Estera Cuzuioc, clasa a IX a, vioară, 

îndrumător: prof. Maricica Gheorghieș, Rebeca Arsenie, clasa a XII a, flaut, îndrumător: prof. Petru 

Azaharioaie, precum și al sporanei Mariana Bălan. Prezentator a fost Pr. Dorin Ploscaru. Atașez afiș 

color.  

28.16. 01. 2018, la Sala studio ,,Theodor Macarie”, sub genericul Eminescu ,,La aniversara...”, s-a 

desfășurat un Memento pentru poetu simbol, coordonat de Director: Prof. Mihăiță Albu; Prof. Elena-
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Olguța Toma; Prof. Narcisa Pavel; Prof. drd. Adrian Stroici; Prof. Adrian Găină Romilă, la care am 

participat în calitate de corepetitor al elevilor claselor de canto clasic: Cătălin Apostol, clasa a XI a, 

Toader Fărcășanu, clasa a XI a, Nastor Claudia, clasa a XI a, Mara Sterian, clasa a XII a, îndrumător: 

prof. Elena-Olguța Toma; Diana Sasu, clasa a XI a, Teodora Hodorogea, clasa a XI a, Iulia Roca, 

clasa a XI a, Isabela Stănescu, clasa a XII a, îndrumător: prof. Narcisa Pavel. Atașez afișul color.  

29.22. 01. 2018, la Sala studio ,,Theodor Macarie”, s-a desfășurat un concert, la care am participat în 

calitate de corepetitor al elevilor:  

30.23. 01. 2018, în Sala de curs nr. 17 a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, s-a desfășurat 

examenul claselor de canto clasic restanțieri pe semestrul I, la care am participat în calitate de 

corepetitor.  

31.30. 01 2018, la Sala ,,Cupolă” a Bibliotecii Județene ,,G. T. Kirileanu”, s-a desfășurat un Recital vocal-

instrumental sub genericul A. B. C Muzical, la care am participat în calitate de corepetitor al elevilor: 

Codreanu Radu, clasa a VIII  a, pecruție, îndrumător prof. Liviu Bitere; Hârja Larisa, clasa a X a, 

trompetă, îndrumător prof. Ionuț Zamă; Lungu Alexandru, clasa a X a și Tanasă Ionela, clasa a X a, 

canto clasic, îndrumător: prof. Ionela Cataramă. Atașez afiș alb-negru.  

32.31. 01. 2018, la Sala ,,Imfo-Club” a Bibliotecii Județene ,,G. T. Kirileanu”, s-a desfășurat proiectul „Să 

cunoaștem istoria județului prin memoria comunității. Oameni, locuri, fapte“ Evocarea ilustrului 

profesor de matematică Constantin Borș, organizator: Centrul de Informare Comunitară (Locală & 

Europeană) și Secția Copii la care am participat în calitate de corepetitor al elevelor claselor de canto 

clasic: Glica Cris Ana-Maria clasa a IX a; Tomazi Andreea, clasa a XII a; Roca Iulia, clasa a XI a; 

Hodorogea Teodora, clasa a XI a; Stănescu Isabela Violeta, clasa a XI a; Sasu Diana, clasa a XI a, 

înrumător: prof. Elena Narcisa Pavel; Sterian Mara, clasa a XII a, îndrumător: prof. Elena- Olguța 

Toma.  

 

Semestrul al II lea 
 

1.27. 02. 2018, la Sala de Ședințe a Primăriei Municipiului Piatra Neamț, s-a desfășurat Ședința 

Săptămînală a Consiliului Local al Primăriei, în cadrul căreia i s-a decernat Diploma de Apreciere 

avsolventei Liceului de Arte ,,Victor Braumer” și masterandei violoniste a Universității Naționale de 

Arte ,,George Enescu” Iași Sara Stroici, la care am participat în calitate de corepetitor. 

2.1. 03. 2018, la Sala Studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, s-a 

desfășurat etapa pe județ a Olompiadei claselor III –VIII, la care am participat în calitate de 

corepetitor al elevilor: Anastasia Pintilie, clasa a III a, vioară, îndrumător: prof. Maricica Gheorghieș 

(Premiul I); Cosmin Abăloaie, clasa a VI a, trompetă, îndrumător: prof. Ionuț Zamă (Premiul I); 

Georgiana Bărbieru, clasa a VII a, flaut, îndrumător: prof: Petru Azaharioaie (Premiul I) și 

Emanuelle La Mancusa, clasa a VIII a, vioară, îndrumător: prof. Maricica Gheorghieș (Premiul I). 

3.1. 03. 2018, la Restaurantul Unic Piatra Neamț, sub genericul sărbătorii Purim a Comunității Evreești 

Piatra Neamț, s-a desfășurat un Recital al formației de mandoline Musical cu participarea unor elevi 

ai Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, la care am participat în calitate de corepetitor.  

4.7. 03. 2018, la Sala Studio a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, s-a desfășurat etapa 

județeanăa a Olimpiadei de Interpretare și Studii Teoretice clasele IX –XII, la care am participat în 

calitate de corepetitor al elevilor: Toader Fărcășanu, clasa a XI a, canto clasic Premiul I); Cătălina 

Apostol, clasa a XI, canto clasic (Premiul I); Mara Sterian, clasa a XII a, canto clasic (Finalist), 

îndrumător: prof. Elena – Olguța Toma; Isabela Stănescu, clasa a XI a, canto clasic (Finalist), 

îndrumător: prof. Elena Narcisa Pavel; Laura Păduraru, clasa a XI a, trombon (Finalist); îndrumător: 

prof. Sorin Găburoi; Popa Armand –George chitară clasică (Finalist); îndrumător: prof: Iulian Stoica. 

5.24. 03. 2018, Am beneficiat de ADEVERINȚA nr. 1331/17. 04. 2018, pentru participarea ca voluntar la 

evenimentul ,,Ora pământului”, semnată de d-nul Emil Pantelimon.  

6.27. 03. 2018, la Sala ,,Cupolă” a Bibliotecii Județene G. T. Kirileanu Piatra Neamț, s-a desfășurat un 

Recital vicoal-instrumental organizat de director prof. Mihăiță Albu, profesori și elevi ai Liceului de 

Arte ,,Victor Brauner”, cu ocazia vizitei în România a Ambasadorului S. U. A. la București  dl. Hans 

Klemm, a delegației  Ambasadei, precum și a reprezentanților  

Consiliului Județean Neamț – instituție finanțatoare a bibliotecii – Prefecturii Neamț, Primăriei 

Municipiului Piatra Neamț, instituțiilor deconcentrate, instituțiilor de cultură, precum și profesori, 

elevi și parteneri ai Bibliotecii. La acest eveniment am participat în calitate de corepetitor al elevelor 
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Isabela Stănescu, clasa a XI a, canto classic, îndrumător: prof. Elena-Narcisa Pavel ( ), Laura 

Păduraru, clasa a XI a, trombone, îndrumător: prof. Sorin Găburoi. Atașez afiș alb-negru. 

 

7.27. 03. 2018, la Hotelul ,,Ceahlău” Piatra Neamț, s-a desfășurat un Recital vocal-instrumental organizat 

de profesori și elevi ai Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț împreună cu dl. Director 

prof. Mihăiță Albu, cu prilejul dineu-lui oferit de Consiliul Județean Neamț și Centrului pentru 

Cultură și Arte ,,Carmen Saeculare” Piatra Neamț participanților la Spectacolul sub genericul Un 

veac al României mari 1918-2018, la care am participat în calitate de corepetitor al elevelor Laura 

Păduraru, clasa a XI a, trombon, îndrumător: prof. Sorin Găburoi; Isabela Stănescu, clasa a XI a, 

canto clasic, îndrumător: prof. Elena-Narcisa Pavel și Alberto Pleșcan, clasa a XI a, saxofon, 

îndrumător: prof. Leonid Ciobanu. 

 

8.29. 03. 2018, în Sala Studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra-Neamț, s-a 

desfășurat sub genericul Școala altfel, un Recital instrumental organizat de Catedra de coarde, la 

care am participat în calitate de corepetitor al elevei Anastasia Pintilie, clasa a III a, vioară, 

îndrumător: prof. Maricica Gheorghieș.  

 

9.2-5. 04. 2018, s-a desfășurat Olimpiada Națională de Interpretare și Studii Teoretice Craiova 2018, la 

care am participat în calitate de corepetitor al elevelor: Laura Păduraru, clasa a XI a, trombon, 

(Centrul Militar, sala mare de spectacole, Str. Marin Sorescu nr. 2, 89 puncte, Mențiune), 

îndrumător: prof. Sorin Găburoi; Isabela Stănescu, clasa a XI a, canto clasic, (Filarmonia de Stat 

,,Oltenia”, sala de cor ,,Filip Lazăr, Calea Unirii nr. 16, 93 puncte, Premiul III), îndrumător: prof. 

Elena-Narcisa Pavel și Mara Sterian, clasa a XII a, canto clasic, ((Filarmonia de Stat ,,Craiova”, sala 

de cor ,,Filip Lazăr, Calea Unirii nr. 16, 85 puncte, Mențiune), îndrumător: prof. Elena-Olguța Toma. 

Atașez ordinea intrării concurenților pe care i-am acompaniat. 

 

10.18. 04. 2018, în Sala Studio ,,Theodor Macarie” s-a desfășurat Concertul elevilor olimpici ai claselor 

III-VIII (Baia Mare) și ai claselor IX-XII (Craiova), în cadrul Cercului pedagogic organizat de 

Catedra de pian a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, la care am participat în calitate de 

corepetitor al elevilor: Laura Păduraru, clasa a XI a, trombon, îndrumător: prof. Sorin Găburoi; 

Isabela Stănescu, clasa a XI a, canto clasic, îndrumător> prof. Elena-Narcisa Pavel și Mara Sterian, 

clasa a XII a, canto clasic, îndrumător: prof. Elena- Olguța Toma. 

 

11.19. 04. 2018, sub egida Cercului Pedagogic al profesorilor de Educație Muzicală din județul Neamț 

organizat la Școala generală cu clasele I=VIII Dumbrava Roșie, la Caminul Cultural al aceleiași 

localități, s-a desfășurat Concertul elevilor corului și orchestrei de mandoline Musical (Dumbrava 

Roșie-Cut), dirijor prof. Lucreția Stroici, la care am participat în calitate de corepetitor. 

 

12.Am beneficiat de DIPLOMĂ DE PARTICIPARE acordată pentru activitatea din cadrul Proiectului 

Ateliere Muzicale Piatra Neamț, 19 aprilie 2018, din partea Universității de Arte ,,George Enescu” 

Iași Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Teoretice, sub semnăturile Decan Prof. univ. dr. 

Tatiana Laura Pocinoc, Director Departament Conf. Univ. dr. Doina Grigore și Liceul de Arte 

,,Victor Brauner” Piatra Neamț Director prof. Mihăiță Albu. 

 

13.20. 04. 2018, în Sala Studio ,,Theodor Macarie” s-a desfășurat Examenul de competențe profesionale, la 

care am participat în calitate de corepetitor al elevelor: Nistor Petroneal, clasa a XII a, canto clasic, 

îndrumător: prof. Ionela Cataramă; Nara Sterian, clasa a XII a, canto clasic, țndrumător: prof. Elena-

Olguța Toma și Andreea Tomazi, clasa a XII a, canto clasic, îndrumător: prof. Elena-Narcisa Pavel. 

 

14.22. 04. 2018, în Sala studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamt, s-a 

desfășurat concertul studenților și elevilor sub genericul Ecouri Muzicale în cadrul Festivalului 

,,Remember Enescu”, la care am participat în calitate de corepetitro al elevilor: Cătălin Apostol, 

clasa a XI a, canto clasic și Mara Sterian, clasa a XII a, canto clasic, îndrumător. prof. Elena-Oluța 

Toma, Isabela Stănescu, clasa a XI a, îndrumător: prof. Elena-Narcisa Pavel și Krista-Anne Timofte, 

clasa a II a, vioară, îndrumător: prof. Maricica Gheorghieș. 
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15.22. 04. 2018, în Sala Studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte Victor Brauner” Piatra Neamț, s-a 

desfășurat Conccursul , la care am participat în calitate de corepetitor al corului și orchestrei Musical 

de la Școlile Gimnaziale Dumbrava și Cut, precum și al formației de mandioline al Liceului de Arte 

,,Victor Brauner”, dirijor: prof. Lucreția Stroici. Atașez afiș color + program sală alb-negru. Atașez 

copii xerografiate color: Nr. 1267/2/1/22. 04. 2019 – PREMIUL II – acordat formației ,,Musical” – 

cor și mandoline de la Școala Gimnazială nr. 1 Dumbrava Roșie, prof. Lucreția Stroici, prof. 

corepetitor Adrian Stroici Concursului formațiilor și interpreților; Nr. 1267/ 2/ 2/ 22. 04. 2018 – 

PREMIUL II – formației ,,Musical – cor de la Școala Gimnazială nr. 1 Dumbrava Roșie, prof. 

Lucreția Stroici, prof. corepetitor Adrian Stroici Concursului formațiilor și interpreților; organizatori: 

M. E. N., Inspectoratul Școlare Județean Neamț; Școala Gimnazială nr. 2 Paitra Neamț; 100 

România; Proiect inclus la CAEJ 2018, poziția 2, sub semnăturile Inspectoratului Școlar Județean 

Neamț, Inspector Școlar General Prof. Elena Laiu; Școala Gimnazială Nr. 2 Paitra Neamț, Director 

Prof. Ciprian Neța.  

 

16.24. 04.2018, în Sala studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, s-a 

desfășurat Cercul Pedagogic al Profesorilor de Limba Franceză, la care am participat în calitate de 

corepetitor al elevului Răzvan Vlad, clasa a IX a, canto clasic, îndrumător: prof. Elena Botez. 

17.25-27.04.2018, s=a desfășurat Concursul ,,Primăvara Artelor” organizat de Colegiul de Muzică 

,,George Apostu” Bacău, la care am participat în calitate de corepetitor al secțiunilor: Vioară: Krista 

Timofte, clasa a II a, vioară (Premiul II), Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, îndrumător: 

prof. Maricica Gheorghieș; Canto clasic: Miriam Obadă, clasa a IX a (Premiul I),Cătălin Apostol, 

clasa a XI a (Trofeu categorie), Claudia Nastor, clasa a XI a (Premiul II), Toader Fărcășanu, clasa a 

XI a (Premiul I), Mara Sterian, clasa a XII a (Premiul II), îndrumător: prof. Elena- Olguța Toma; 

Iulia Roca, clasa a XI a (Premiul Mențiune), Diana-Beatrice Sasu, clasa a XI a (Premiul III) și 

Violeta-Isabela Stănescu, clasa a XI a (Premiul I),îndrumător: prof. Elena-Narcisa Pavel (Liceul de 

Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț 

18. 8.05. 2018, în Sala ,,Cupolă” a Bibliotecii Județene ,,G. T. Kirileanu” Piatra Neamț, în cadrul Zilelor 

Bibliotecii Județene ,,G. T. Kirileanu”, s-a desfășurat un Microrecital sub genericul A. B. C. 

Muzical, organizat de elevi și profesori ai Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, 

coordonator și moderator prof. Liviu Bitere, pentru elevii claselor a II a A și a IV a B de la Școala 

Gimnazială Nr. 3 Piatra Neanț, învățători: Ciprian Onofrei și Mihaela Amaicei-Bilbor, la care am 

participat în calitate de corepetitor al elevilor:Laura Păduraru, clasa a XI a trombon, îndrumător: 

prof. Sorin Găburoi; Georgiana Bărbieru clasa a VII a, flaut; Ami-Venita Tonegawa, clasa a VII a, 

flaut și Alexandru Cumpăt, clasa a VIII a, flaut, îndrumător: prof. Petru Azaharioaie. Atașez afiș 

color și DIPLOMĂ în semn de recunoaștere și prețuire pentru colaborarea cu Biblioteca Județeană 

,,G. T. Kirileanu” Neamț în realizarea seriei de activități de inițiere muzicală pentru copii și tineri, 

desfășurate sub genericul ,,ABCMuzical”, sub semnătura Director manager Mihaela Mereuță.  

 

19.11. 05. 2018, la Sala Cupolă a Bibliotecii Județene ,,G. T. Kirileanu” Piatra Neamț, s-a desfășurat 

Prioectul ,,Să cunoaștem istoria județului prin memoria comunități! Proiectul 2018: Anul European 

al Patrimoniului Cultural. Conctribuția majoră a antreprenorilor italieni Carol Zani și Vincenzo 

Pusschiassis la dezvoltarea patrimoniului cultural nemțen, la care am participat în calitate de 

corepetitor al elevei Krista Timofte, clasa a II a, vioară, îndrumător: prof. Maricica Gheorghieș. 

Atașez afiș color și program desfășurător Zilele Bibliotecii ,,G. T. Kirileanu” Piatra Neamț 7-11 mai 

2018. 

 

20.16. 05. 2018, în Sala studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner, s-a desfășurat Gala 

Olimpicilor Nemțeni ail Liceului de Arte ,,Victor Brauner” secțiile Muzică și Arte plastice, la care 

am participat în calitate de corepetitor al elevilor: Laura Păduraru, clasa a XI a, trombon, îndrumător: 

prof. Sorin Găburoi; Isabela-Violeta Stănescu, clasa a XI a, canto clasic, îndrumător: prof. Elena-

Narcisa Pavel și Mara Sterian, clasa a XII a, canto clasic, îndrumător: prof. Elena-Olguța Toma.  afiș 

S-a acordat PREMIUL DE EXCELENȚĂ pentru promovarea valorilor muzicale și pentru 

performanțele elevilor, obținute în cadrul Olimpiadei Naționale de Interpretare Vocală 

Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale etapa națională CRAIOVA – 2018, din partea Liceului de 

Arte ,,Victor Brauner”, Primăria Municipiului Piatra Neamț,  prof. Mihăiță Albu Director al Liceului 

de Arte ,,Victor Brauner” și Ing. Dragoș Chitic Primar al Municipiului Piatra Neamț. 
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21. 18. 05. 2018, în Sala studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț s-a 

desfășurat Examenul de admitere pentru clasa a IX a, la care am participat în calitate de corepetitor al 

elevilor: Emanuelle La Mancusa, clasa a VIII a, vioară, Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra 

Neamț, îndrumător: prof. Maricica Gheorghieș; Alexandru Cumpăt, clasa a VIII a, flaut, Liceul de 

Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, îndrumător: prof. Petru Azaharioaie; Raluca-Elena Macovei, 

clasa a VIII a, fagot, Liceul de Arte ,,Victor Brauner Piatra Neamț, îndrumător: prof. Andrei Maricel; 

Radu-Constantin Colnea, clasa a VIII a, percuție, Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, 

îndrumător: prof. Liviu Bitere; Bonciu Rareș-Marian, clasa a VIII a, vioară, Școala Gimnazială 

,,Mihai Andrei” Buhuși – Bacău, îndrumător: prof. Narcisa Mihăilă; Daria Istrate, clasa a VIII a, 

canto clasic, Școala Gimnazială Dumbrava Roșie Piatra Neamț, îndrumător: prof. Elena-Narcisa 

Pavel; Maria-Eveline Barcan, clasa a VIII a, Școala Gimnazială Costișa, îndrumător: prof. Elena-

Narcisa Pavel; Denisa Marian, clasa a VIII a, canto clasic, Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra 

Neamț, îndrumător: prof. Elena-Narcisa Pavel; Rebeca-Fernanda Sandu, clasa a VIII a, Școala 

gimnazială Cîndești, îndrumător: prof. Elena-Narcisa Pavel. 

 

22.18. 05. 2018, în Aula Achim Stoia a Universității Naționale de Arte ,,George Enescu” Iași, s-a desfășurat 

Concursul Internațional de Canto clasic ,,Achim Stoia”, la care am participat în calitate de 

corepetitor al elevilo Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamțr: Răzvan Vlad, clasa a IX a 

(Premiul I), îndrumător: prof. Elena Botez; Cătălin Apostol, clasa a XI a (Premiul I), Claudia Nastor, 

clasa a XI a (Mențiune), Toader Părcășanu, clasa a XI a (Premiul III), Mara Sterian, clasa a XII a 

(Premiul II), îndrumător: prof. Elema-Olguța Toma; Diana Beatrice Sasu, clasa a XI a (Premiul III) 

și Violeta Isabela Stănescu, clasa a XI a (Premiul I), îndrumător: prof. Elena-Narcisa Pavel.Atașez 

pliantul concursului.  

23.22. 05. 2018, în Sala studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, s-a 

desfășurat Festivitatea de absolvire a clasei a XII a Muzică, la care am participat în cslitate de 

corepetitor al elevelor: Mara Sterian, îndrumător: prof. Elena-Olguța Toma, Bianca Cucuzioc, 

îndrumător: prof. Maricica Gheorghie. Atașez invitația clasei.  

 

24.24. 05. 2018, în Sala studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, s-a 

desfășurat Recitalul de vioară și pian sub genericul Poveste și dor, susținut de violonista Sara 

Stroici, masterandă a clasei Prof. univ. dr. Elena Ovănescu din cadrul Universității Naționale de Arte 

,,George Enescu” Iași și prof. Adrian Stroici al Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț. 

Atașez afiș color. 

 

25.29. 05. 2018, la Sala ,,Cupolă” a Bibliotecii Județene ,,G. T. Kirileanu” Piatra Neamț, săa desfășurat un 

Microrecital al elevilor și profesorilor Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, sub 

genericul A. B. C. Muzical, la care am participat în calitate de corepetitor al elevilor: Apetrei 

Constantin, clasa a Iva, clarinet, îndrumător: prof. Mihăiță Albu; Andrei Gugiu, clasa a II a, vioară, 

îndrumător: prof. Maricica Gheorgieș și Georgiana Băr bieru, clasa a VII a, flaut, îndrumător: prof. 

Petru Azaharioaie. 

 

26.30. 05. 2018, la Sala studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, s-a 

desfășurat Concursul Județean al Catedrei de coarde, la care am participat în calitate de corepetitor 

al elevilor claselor de Vioară: Andrei Gugiu, clasa a II a (Premiul I); Sofia Spinnoula, clasa a II a 

(Premiul I); Krista-Anne Timofte, clasa a II a (Premiul I); Anastasia Pintilie, clasa a III a (Premiul I); 

Inge Olaru, clasa a VI a (Premiul I); La Mancusa Emanuele, clasa a VIII a (Premiul I), îndrumător: 

prof. Maricica Gheorghieș; Alex Bulai, clasa a IX a (Premiul II), îndrumător: prof. Călin Cora 

(Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț)i; Chitară clasică: Raul Romers, clasa a XI a 

(Premiul II), îndrumător: prof. Florin Blănaru (Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț). 

Atașez DIPLOMA DE MERIT pentru corepetiție, din partea Inspectoratului Școlar al Județului 

Neamț și Catedra de coarde a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț. Data de 30. 05. 2018, 

sub semnătura Președintelui comisiei prof. Maricica Gheorghieș și programarea concurenților în 

concurs.  

 

27.31. 05. – 1. 06. 2018, în Sals studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra 

Neamț, s-a desfășurat Concursul de canto clasic ,,Elena Botez” ediția a II a, la care am participat în 

calitate de corepetitor al studenților::  Delia Mihali, An II, Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima” 
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Cluj Napoca (Premiul III); Lăcrămioara-Carmen Bontaș, An II, Academia de Muzică ,,Gheorghe 

Dima” Cluj Napoca (Premiul III); Igor Goncear, An III, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 

,,Chișinău”, Republica Moldova (Mențiune); Magdalena Oțelea, Anul I MASTER, Universitatea 

Națională de Muzică București ((Premiul I FINALIST) și al elevilor: Iustina-Maria-Gabriela 

Bulimar, clasa a IX a, (Premiul II) și Diana Penișoară, clasa a XI a (Premiul I), Colegiul Național de 

Arte ,,Octav Băncilă” Iași; Diana Dominte, clasa a IX a (Mențiune); Miriam Obadă, clasa a IX a 

(Premiul III); Cătălin Apostol, clasa a XI a (Premiul I FINALIST); Toader Fărcășanu, clasa a XI a, 

(Premiul II); Claudia Nastor, clasa a XI a, (Premiul III); Mara-Elena Sterian, clasa a XII a, (Premiul I 

FINALIST), îndrumător: prof. Elena –Olguța Toma; Cris-Ana-Maria Gliga, clasa a IX a (Mențiune); 

Iulia-Andreea Roca, clasa a XI a, (Mențiune) Isabela Stănescu, clasa a XI a (Premiul I FINALIST); 

îndrumător: prof. Elena-Narcisa Pavel; Răzvan Vlad, clasa a IX a, (Premiul I FINALIST), 

îndumător: prof. Elena Botez, liceul de arte ,,victor brauner” piatra neamț.atașez diploma pentru 

contribuția deosebită la organizarea concursului național ,,Elena Botez”  și premiul de excelență 

pentru promovarea valorilor muzicale românești și universale în arta interpretativă, semnate de 

inspector școlar general prof. Elena Laiu, director prof. mihăiță albu și președinte juriu soprana 

Cellia Costea opera națională din atena grecia.  

 

28.4. 06. 2018, în Sala de spectacole a Căminului Cultural Dumbrava Roșie Piatra Neamț, s-a desfășurat 

Gala Concursului ,,Un copil educat – un mediu curat”, la care am participat în calitate de corepetitor 

în cadrul concertului elevilor corului și orchestrei de mandoline musical (dumbrava roșie-cut), dirijor 

prof. lucreția stroici. atașez afiș color și diploma de excelență pentru aleasa contribuție adusă în 

realizarea expoziției concursului de artă plastică pentru copii ,,dr. sorin ciobanu”, ediția a iii a, 

biblioteca județeană ,,g. t. kirileanu”, piatra neamț - iunie 2018, precum și pentru promovarea micilor 

artiști plsatici nemțeni, sub semnătura d-lui Director Viorel Ciurlea (Palatul Copiilor P. N.), 

Asociației culturale ,,Arte. Ro” Președinte Prof. Cristina S. Petrariu și Președinte juriu Dr. Mariana 

Ciobanu.  

 

29.4. 06. 2018, la Sala ,,Cupolă” a Bibliotecii Județene ,,G. T. Kirileanu” Piatra Neamț, s-a desfășurat 

Expoziție-concurs de artă plastică „Dr. Sorin Ciobanu“, lucrări ale elevilor nemțeni coordonați de 

prof. Cristina S. Petrariu organizator: Secția de carte pentru copii și Ludotecă „Ion Creangă“, la care 

am participat în calitate de corepetitor al elevului Emanuele La Mancusa, clasa a VIII  a, vioară, 

îndrumător: prof. Maricica Gheorghieș. 

 

30.6. 06. 2018, Sala Cupolă a Bibliotecii Județene ,,G. T. Kirileanu” Piatra Neamț, mi s-a conferit o 

Diplomă conferită cu prilejul participării la Simpozionul Unitate și armonie în dezvoltare, dedicat 

aniversării Centenarului Marii Uniri, organizat de COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ 

PIATRA NEAMȚ, în cadrul Proiectului de voluntariat Dezvoltarea abilităților de viață – a fi, a ști, a 

face, a conviețui. Atașez DIPLOMA semnată de Director Prof. Dr. Neamțu Daniela și Director 

Manager Mereuță Mihaela. 

 

31.7. 06. 2018, la Sala studio ,,Theodor Macarie” a Liecului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, s-a 

desfășurat Ezamenul de sfârșit de an școlar al claselor instrumentelor de suflat din lemne, alămuri și 

instrumente populare, la care am participat în calitate de corepetito al elevilor claselor de Flaut: 

Georgiana Bărbieru, clasa a VII a, Lucia Deliu, clasa a IX a, îndrumător: prof. Petru 

Azaharioaie;Oboi: Avădanie Andra-Elena, clasa a VI a, Alessia Popa, clasa a VII a, Ana-Maria 

Iordache, clasa a IX a, îndrumător: prof. Vladimir Mihai; Clarinet: Anastasia Horghidan, clasa a IV 

a, Maria Iliescu, clasa a IV a,Daniel Cojocaru, clasa a XI a, Dragoș Tănasă, clasa a XI a, George 

Tănase, clasa a XI a, îndrumător: prof. Teodor Cataramă; Mihai Cochiorvă, clasa a X a, îndrumător: 

prof. Mihăță Albu; Fagot: Elena Luiza Libiță, clasa a VII a, îndrumător: prof. Maricel Andrei; 

Trmpetă: Cosmin Abăloaie, clasa a VI a, Larisa Hârja, clasa a X a, îndrumător: prof. Ionuț Zamă; 

Trombon: Laura Păduraru, clasa a XI a, îndrumător: prof. Sorin Găburoi. 

 

32.12. 06. 2018, în Sala studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, sub 

genericul Să vină vacanța, s-a desfășurat Concertul claselor de canto clasic și clarinet, îndrumători: 

prof. Ionela și Teodor Cataramă, la care am participat în calitate de corepetitor al elevilor clasei de 

clarinet: Anastasia Horghidan, clasa a IV a, Maria Iliescu, clasa a IV a, George Tănase, clasa a XI a 

și Andrei Daraban, clasa a XII a. Atașez afiș color.  
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33. 15 iunie 2018, lângă bustul poetului național și pe esplanada Bibliotecii Județene, s-a desfășurat 

maratonul de poezie și muzică „Eminescu, 129 de ani de eternitate“, la care au recitat elevi de la 

Școala nr. 3 Piatra-Neamț (coordonator prof.dr. Cristiana Șoimaru), Școala „Nicu Albu“ Piatra-

Neamț (coordonator prof. Elena Ivanov), Liceul Tehnologic Economic Administrativ Piatra-Neamț 

(coordonatori prof.dr. Gianina Buruiană și prof. Maria Tudor) și Colegiul Național „Petru Rareș“ 

(coordonator prof.dr. Magda Olimpia Iftimie). A citit din lirica eminesciană și bibliotecarul Dan 

Iacob. Prof.drd. Adrian Stroici și eleva Anastasia Horghidan, de la Liceul de Arte „Victor Brauner“ 

Piatra-Neamț (îndrumător prof. Irina Horghidan), au susținut un moment muzical. Prof. Cristina 

Spânache-Petrariu și prof. Lucian Gogu Craiu au coordonat un atelier de pictură al elevilor de la 

Palatul Copiilor Piatra Neamț. 

Participanții la manifestările Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu“ Neamț  au primit răvașe cu 

versuri eminesciene, precum și o mapă cu cele patru portrete cunoscute ale lui Mihai Eminescu.  

34. 21. 06. 2018, la Turnul lui Ștefan Cel Mare și Sfânt din central orașului Piatra Neamț, s-a desfășurat un 

Microrecital vocal-instrumental organizat de Primăria Munucipiului Piatra Neamț în colaborare cu 

Liceul de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, cu prilejul Piatra Fest, la care am participat în 

calitate de corepetitor al elevilor: Laura Păduraru, clasa a XI a, trombon, îndrumător: prof: Sorin 

Găburoi; Isabela Stănescu, clasa a XI a, canto classic, îndrumător: prof. Elena-Narcisa Pavel, Mara 

Sterian, clasa a XII a, canto classic, îndrumător: prof. Elena-Olguța Toma, precum și Corul Juventus 

Animae, dirijor: prof. Marius Corugă.  

35.29. 06. 2018, îm Sala studio ,,Theodor Macarie” a Liceului de Arte ,,Victor Brauner” Piatra Neamț, s-a 

desfășurat un Microrecital vical-instrumental organizat de Sondicatul Învățământ ân parteneriat cu 

Liceul de Arte ,,Victor Brauner”  Piatra Neamț, cu ocazia Zilei Învățătorului, la care am participat în 

calitate de corepetitor al elevilor: Krista-Anne Timofte, clasa a II a, vioară, îndrumător: prof. 

Maricica Gheorghieș; Anastasia Horghidan, clasa a IV a, clarinet, îndrumător: prof. Teodor 

Cataramă; Violeta-Isabela Stănescu, clasa a XI a, canto classic, îndrumător: prof. Elena-Narcisa 

Pavel și Sara Stroici, masterand  vioară, Universitatea Națională de Arte ,,George Enescu” Iași. 

36.http://www.isjneamt.ro/site/wp-content/uploads/2018/02/Anexa-1-2018-CAEJ.pdf Calendarul Județean 

al activităților educative 2018 – Implicare în echipa de  proiect: ”Un copil educat-un mediu curat” , 

prin parteneriat cu Școala Gimnazială Nr.1 Dumbrava Roșie (concurs, seminarii, concert final pe 4 

Iunie 2018 la Căminul Cultural Dumbrava Roșie). Atașez ADEVERINȚELE nr. 1444 din 26 aprilie 

2018 de participarela Simpozionul ,,Pași simpli pentru o alimentație sănătoasă”, desfășurat la data de 

20 aprilie 2018 la Școala Gimnazială nr. 1 Comuna Dumbrava Roșie; Nr. 1529/04.mai 2018, pentru 

participarea la Simpozionul ,,Igiena pielii – cosmetică,; Protecția mediului, desfășurat la data de 03. 

05. 2018 în aceeași locație; Nr. 1708/17. 05. 2018, pentr participarea la jurizarea, la data de 14 aprilie 

2018, în aceeași locație; Nr. 1710/17. 05. 2018, pentru participare în calitate de însoțitor la concertul 

orchestrei de mandoline la Muzeul Unirii din Iași la data de 09. 05. 2018, ca urmare a acordului de 

Parteneriat dintre S. C. Tessori (Nr. 234 din 2. 04. 2018) – Sara Music Production – Liceul de Arte 

,,Victor Brauner” Piatra Neamț, semnate de Director Marius Țuvichi și Consilier educativ Prof. 

Buruiană Andreea; DIPLOMĂ DE APRECIERE pentru implicarea în cadrul Proiectuluii ,,Un copil 

educat – un mediu curat”, inclus în CAEJ, poziția 80, sub semnătura Director: Marius Țuvichi; 

Primar: Catană Nicolae.  

 

A.3. CATEDRA DE PIAN COMPLEMENTAR – Responsabil prof. Ceobanu Iulia 

 

1. Prin planul managerial de muncă al catedrei s-au fixat următoarele obiective:  

Atingerea competenţelor generale şi specifice prevăzute de programele şcolare şi a standardelor 

prevăzute de sistemul de evaluare în învăţământ.  

Monitorizarea activităţii de elaborare a planificărilor anuale şi semestriale la nivelul cerinţelor noilor 

metodologii de proiectare didactică.  

Asigurarea unui nivel de pregătire al elevilor corespunzător standardelor educaţionale actuale; 

adecvarea strategiei didactice la particularităţile elevilor.  

Îmbunătăţirea managementului activităţilor didactice, eficacitate în utilizarea unor metode şi strategii 

didactice variate, creativitate în stilurile de predare-învăţare  

Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării ; corectitudinea notării şi 

valorificarea funcţiei educative a notei; parcurgerea ritmică a materiei.  

Posibilităţi reale de îmbunătăţire a relaţiei şcoală – familie – elev.  

http://www.isjneamt.ro/site/wp-content/uploads/2018/02/Anexa-1-2018-CAEJ.pdf
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Realizarea conexiunilor inter- şi transdisciplinare.  

2. Pentru creşterea calităţii procesului educativ s-au urmărit :  

 

Perfecțonare științifică, pedagogică și metodică a profesorilor din cadrul catedrei  

Structurarea judicioasă a materiei  

Eficacitate în utilizarea unor metode şi strategii didactice variate  

Optimizarea metologiei folosite, creativitate în stilurile de predare-învăţare-evaluare  

Optimizarea relaţiilor profesor/profesor, profesor/ elev, profesor/părinţi  

Dezvoltarea abilităţilor de întelegere şi comunicare muzicală la elevi  

În acest an școlar această disciplină a fost predată de 10 cadre didactice la un număr de 75 elevi la 

gimnaziu și 113 la liceu.  

Activităţile desfăşurate au fost :  

Întocmirea la termen şi cu corectitudine a documentele şcolare (planificări, caiete personale de 

notare)  

Participarea la cercuri pedagogice şi şedinţele de catedră- în cadrul cărora au fost discutate diferite 

probleme metodice şi organizatorice, finalizarea concretă a evaluărilor în caietele proprii 

şi cataloage .  

Verificarea semestrială a fost susținută la clasă de fiecare elev și profesor în parte, în perioada 22-26 

ianuarie 2018.  

S-a urmărit notarea ritmică pe parcursul semestrelor.  

La evaluarea finală s-au obținut, în general, rezultate bune. Au fost 7 elevi neprezentați la liceu și 2 la 

gimnaziu.  

Evaluările au fost făcute pe parcursul semestrului şi concretizate în perioada de evaluare cu un 

calificativ descriptor de performanţă, conform noilor reglementări în vigoare.  

Audiții muzicale organizate de profesorii din catedră.  

 

Puncte tari  

Majoritatea elevilor stăpânesc noţiunile şi cunoştinţele prevăzute de programa şcolară, la un nivel mediu 

şi peste mediu certificat de notele obţinute la verificările semestriale.  

Implicarea activă a profesorilor în activităţile organizate la nivelul şcolii şi al comunităţii.  

Participarea unui număr mare de elevi la audiţiile muzicale organizate în cadrul liceului sau la Biblioteca 

“G.T.Kirileanu”  

 

Puncte slabe  

Nu toţi elevii au înzestrarea necesară sau perseverenţă în studiu – ceea ce se reflectă în calificativele 

obţinute  

Precaritatea mediului familial – sub aspect socio-economico-cultural  

 

B. CATEDRA DE COARDE – Responsabil prof. Negreanu Nicoleta 

 

          În anul școlar 2017-2018 Catedra de Coarde are următoarea componență:  prof. Maricica 

Gheorghieș, prof. Mihăilă Narcisa și prof.Călin Corai - vioară, prof. Prisada Mioara, prof. Dan Urcănescu - 

violă, prof. Iulian Stoica, prof. Blanaru Florentin, prof. Nicoleta Negreanu - chitară, prof. Otilia 

Constantiniu - violoncel, prof. Pojoga Fănel- contrabas.  

1.Prin planul managerial de muncă al catedrei s-au fixat următoarele: 

 Perfecţionarea metodelor şi mijloacelor de predare-învăţare în cadrul orelor de instrument ; 

 Obţinerea performanţei şcolare/participare la olimpiade, concursuri şi concerte 

 Posibilităţi reale de îmbunătăţire a relaţiei şcoală–familie–elev  

 Pregătirea preşcolarilor şi atragerea lor pentru înscriere în cl. I 

 

2.Pentru creşterea calităţii procesului educativ s-au urmărit: 

 Perfectionarea ştiinţifică, pedagogică şi metodică a profesorilor din cadrul catedrei. 

 Structurarea judicioasă a materiei 

 Folosirea adecvată şi oportună a metodelor şi mijloacelor de învăţământ,  

 Optimizarea metodologiei folosite, a relaţiilor profesor-profesor, profesor-elev, elev-elev. 
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activităţi: 

1. Întocmirea la termen şi cu corectitudine a documentele şcolare (planificări, caiete personale de 

notare); planificările anuale şi semestriale au fost concepute în cadrul catedrei, de către prof.  

Maricica Gheorghieş, şi adaptate de fiecare profesor, conform specificului fiecărui instrument cu 

corzi grave: profesor Negreanu Nicoleta pentru chitară clasică, prof. Prisada Mioara pentru violă şi 

prof Otilia Constantiniu pentru cello. Proiectarea şi redactarea documentelor catedrei au fost 

întocmite de către profesor Nicoleta Negreanu. 

2. Participarea la cercul pedagogic şi şedinţele de catedră –  în cadrul cărora au fost discutate diferite 

probleme metodice şi organizatorice, finalizarea concretă a evaluărilor în caietele proprii şi 

cataloage.  

3. Evaluările  au fost făcute pe parcursul semestrului şi concretizate în perioada de evaluare cu un 

calificativ descriptor de performanţă, conform noilor reglementări în vigoare. Verificările de la 

sfârşitul semestrului I au fost organizate conform regulamentului în vigoare şi a graficelor stabilite; 

verificările au avut loc în peioada 25-26 ianuarie 2018; elevii s-au pregătit cu seriozitate, împreună 

cu profesorii lor şi au fost prezenţi în proporţie de 96%. Analizele făcute au arătat că în atenţia 

profesorilor stă parcurgerea programei şcolare, elevii, în marea lor majoritate, situându-se la nivelul 

acesteia, unii depăşind-o, cum este cazul tuturor celor care se prezintă la concursuri şi olimpiade 

şcolare; avem şi elevi aflaţi în decalaj; motivele pentru care acești elevi nu au reușit să facă față 

programei școlare au fost în mod special analizate de către profesorii lor pentru a se încerca 

remediera acestei  situaţii. 71,62% din elevi au obținut calificativul FB şi note de 8, 9 şi 10. 

Examenele de sfârșit de an au fost organizate conform regulamentului în vigoare şi a graficelor 

stabilite; examenele au avut loc în peioada 30-31 iunie 2018; elevii s-au pregătit cu seriozitate, 

împreună cu profesorii lor şi au fost prezenţi în proporţie de 98,07%. Analizele făcute au arătat că 

în atenţia profesorilor stă parcurgerea programei şcolare, elevii, în marea lor majoritate, situându-se 

la nivelul acesteia, unii depăşind-o, cum este cazul tuturor celor care se prezintă la concursuri şi 

olimpiade şcolare; avem şi elevi aflaţi în decalaj; motivele pentru care acești elevi nu au reușit să 

facă față programei școlare au fost în mod special analizate de către profesorii lor pentru a se 

încerca remediera acestei  situaţii. 80,76% din elevi au obținut calificativul FB şi note de 8, 9 şi 10. 

3 Recitaluri de clasă şi audiţii muzicale: au susţinut recital de clasă prof. Narcisa Mihăilă, prof. 

Maricica Gheorghieș, prof. Nicoleta Negreanu și prof. Otilia Constantiniu; au avut elevi prezenţi în 

cadrul recitalurilor de la Bibloteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” profesor Maricica Gheorghieş, 

profesor Iulian Stoica, prof. Mihăilă Narcisa, prof. Nicoleta Negreanu, prof. Florentin Blanariu . 

 

 

 

 

CCoonnccuurrssuull  IInntteerrnnaaţţiioonnaall  ddee  IInntteerrpprreettaarree  MMuuzziiccaallăă  şşii  CCoorreeggrraaffiiee  

                    EEMMAANNUUEELL  EELLEENNEESSCCUU    eeddiiţţiiaa  aa  XXXXIIII--aa,,  PPiiaattrraa--NNeeaammţţ,,    2244--2266  nnooiieemmbbrriiee  22001177  

 

R E Z U L T A T E SECŢIUNEA MUZICĂ DE CAMERĂ 

 

Nr.c

rt. 
Formația Componența formației Profesor Premiul 

1. Trio „Allegrezza” 

Cuzuioc Bianca-Adelina, vioară, cl. XII 

Cuzuioc Diana-Estera, violă, cl IX 

Horghidan Anastasia, pian, cl IV 

Maricica 

Gheorghieş 

Pr. I  

 

 

SECŢIUNEA INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ 

Nr.c

rt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 
Clasa 

Instrumentul 
Profesor Premiul 

1. 
TIMOFTE KRISTA 

ANNE 

III vioară 
Gheorghieș Maricica Pr. I 

 

În desfășurarea acestui concurs, prof. Mihăilă Narcisa, prof. Maricica Gheorghieș, prof. Otilia Constantiniu 

și prof. Iulian Stoica au fost secretari în comisia de muzică de cameră și instrumente cu coarde. 

 

Olimpiada Naționala de Interpretare Instrumentala 
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III-VIII- faza pe școală 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa Instrument Profesor  Premiul  

1 PINTILIE A. ANASTASIA aIII-a vioară Maricica 

Gheorghieș 

II 

2. DUMITRAȘCU ANA-

ȘTEFANIA  

aV-a chitară Nicoleta 

Negreanu 

III 

3. BOTEZ-BOROIANU M.E. 

CARLA-MIHAELA 

aVII-a chitară Iulian Stoica I 

 

Pentru această fază prof. Maricica Gheorghieș, prof. Narcisa Mihăilă, prof. Nicoleta Negreanu și 

prof. Iulian Stoica, au făcut parte din comisia de evaluare 

Olimpiada Naționala de Interpretare Instrumentala III-VIII- faza regională Botoșani 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa Instrument Profesor  Premiul  

1.3

. 

BOTEZ-BOROIANU M.E. 

CARLA-MIHAELA 

aVII-a chitară Iulian Stoica II 

 

Olimpiada Naționala de Interpretare Instrumentala IX-XII faza județeană 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa Instrument Profesor  Premiul  

1.3

. 

POPA M. GEORGE-

ARMAND 

aXI-a chitară Iulian Stoica I 

 

Pentru această fază prof. Narcisa Mihăilă, prof. Nicoleta Negreanu și prof. Iulian Stoica, au făcut 

parte din comisia de evaluare. De asemenea d-l prof. Iulian Stoica a facut parte din comisia naționala de 

evaluare (membru în juriu la faza națională desfășurată la Craiova). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa Instrument Profesor  Premiul  

1. TIMOFTE E. KRISTA-ANNE aII-a vioară Maricica 

Gheorghieș 

II 

2.3

. 

DUMITRAȘCU ANA-

ȘTEFANIA  

aV-a chitară Nicoleta 

Negreanu 

II 

3. STAN G. SÎNZIANA-ELENA  aV-a chitară Nicoleta 

Negreanu 

III 

4. BOTEZ-BOROIANU M.E 

CARLA-MIHAELA.  

aVII-a chitară Iulian Stoica II 

5. POPA M. GEORGE-

ARMAND 

aXI-a Chitară Iulian Stoica I 

 

Concursul Catedrei de Coarde 30.05.2018 
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nr. 

crt Nume si prenume Instrument Clasa Premiul 

Profesor 

1 Balint Adelina vioară Pregătitoare I Narcisa Mihăilă 

2 Pascali Roberta vioară I II Maricica Gheorghieș 

3 Andrei Gugiu vioară a II-a I Maricica Gheorghieș 

4 Spinula Sofia vioară a II-a I Maricica Gheorghieș 

5 Timofte Krista-Anne vioară a II-a I Maricica Gheorghieș 

6 Ungureanu Ștefan vioară a II-a III Narcisa Mihăilă 

7 Urzică Pavel chitară a II-a I Iulian Stoica 

8 Berchi Rebeca vioară a III-a II Mioara Prisada 

9 Lupei Ana vioară a III-a Neprezentat Narcisa Mihăilă 

10 Mosor Ștefania Ioana vioară a III-a Mențiune Mioara Prisada 

11 Pintilie Anastasia vioară a III-a I Maricica Gheorghieș 

12 Prisecăruță Alessia vioară a III-a Neprezentat Narcisa Mihăilă 

13 Strâmbu Monica vioară a III-a I Narcisa Mihăilă 

14 Căciuleanu Alex Cristian chitară a IV-a III Nicoleta Negreanu 

15 

Gavril- Neagu Ioana 

Ecaterina chitară a IV-a I 

Nicoleta Negreanu 

17 Trofin Matei chitară a IV-a I Iulian Stoica 

16 Ciuchilon Alexandru chitară a V-a Descalificat Florentin Blanariu 

18 Dumitrașcu Ana Ștefania chitară a V-a I Nicoleta Negreanu 

19 Pîrlea Ruben chitară a V-a II Nicoleta Negreanu 

22 Stan Elena Sînziana chitară a V-a I Nicoleta Negreanu 

24 Feștilă Matei Codrin chitară a VI-a III Nicoleta Negreanu 

25 Olaru Inge vioară a VI-a I Maricica Gheorghieș 

26 Tătaru Denisa violoncel a VI-a Neprezentat Otilia Constantiniu 

27 Olaru Inge chitară a VI-a I Florentin Blanariu 

28 Antal Iustin chitară a VII-a II Florentin Blanariu 

29 Botez- Boroianu Carla chitară a VII-a I Iulian Stoica 

30 Bran Elena Rafaela chitară a VII-a II Nicoleta Negreanu 

31 Corfu Elena violoncel a VII-a Mențiune Otilia Constantiniu 

32 Pîrlea Luca violoncel a VII-a Neprezentat Otilia Constantiniu 

33 Bonciu Rareș vioară a VIII-a Neprezentat Narcisa Mihăilă 

34 La Mancusa Emanuele vioară a VIII-a I Maricica Gheorghieș 

35 Bulai Alex vioară a IX-a II Călin Corai 

36 Luța Denisa violoncel a IX-a Neprezentat Otilia Constantiniu 

37 Bălău Marco chitară a X-a I Iulian Stoica 

38 Cojocaru Alexandru chitară a X-a I Iulian Stoica 

39 Popa Armand chitară a XI-a I Iulian Stoica 

40 Romers Raul chitară a XI-a II Florentin Blanariu 

41 Zahaiea Antonia violă a XI-a III Mioara Prisada 

 

 

Concursul Interjudețean de Muzică Instrumentală "Noelia Prisecaru" ediția X, Focşani, 8-9 iunie 

2018 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele elevului Clasa Instrument Profesor  Premiul  

1. GAVRIL- NEAGU IOANA aIV-a chitară Nicoleta III 



49 

 

ECATERINA Negreanu 

2.3

. 

DUMITRAȘCU ANA-

ȘTEFANIA  

aV-a chitară Nicoleta 

Negreanu 

III 

3. STAN G. SÎNZIANA-ELENA  aV-a chitară Nicoleta 

Negreanu 

II 

 

4 Pentru educarea civică, patriotică şi estetică a elevilor s-au organizat: 

a. Mini spectacole în colaborare cu Biblioteca Judeţeană «G.T.Kirileanu» :  

prof. Maricica Gheorghieş  

b. Participare la Festivalul de muzică medievală, Ceahlău, prin elevul Marco Bălău, clasa a 

X-a, chitară clasică, prof. Iulian Stoica 

c. Momente muzicale în cadrul unor activităţi organizate la nivelul liceului : 

- Concertul de Crăciun în care a evoluat și orchestra simfonică a liceului, condusă de profesor 

Marius Corugă, orchestră din care fac parte și elevi ai profesorilor Gheorghieș Maricica,  Mioara 

Prisada,Mihăilă Narcisa, Pojoga Fănel, Constantiniu Otilia.  

-    Elevii catedrei de coarde fac parte și din formaţia de muzică tradiţională, profesor îndrumător Rusu 

     Isidor ;   

d. Participarea la schimbul de experiență organizat de Colegiul Național „Petru Rareș”  
la care prof. Otilia Constantiniu, prof. Narcisa Mihăilă, prof. Nicoleta Negreanu și prof. Iulian Stoica au 

participat cu ateliere de lucru pentru copiii veniți din Franța. 

e. Participarea la Activitatea „Lumina sufletului meu” din cadrul Programului UNICEF 

„Școala mea…. Frumoasa” la care prof. Nicoleta Negreanu a participat în calitate de organizator a Vizitei 

de lucru în care elevi de la Școala Gimnaziala Frumoasa au participat la ateliere de lucru și la 

microspectacolul „Lumina sufletului meu”. 

5 Pentru creşterea prestigiului şcolii s-au urmărit: 

a. Parteneriate și proiecte educaţionale; cursuri de formare continuă:  

- Parteneriat cu Căminul Cultural „I.I.Mironescu” Tazlău, participarea prof. Nicoleta Negreanu  

grup de colindători la „Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă” Tazlău 27.12.2017 

Premiul al III-lea Concursul Formațiilor Artistice – Amprente folk 

Premiul al III-lea Concursul Formațiilor Artistice – Piticot 

Premiul al III-lea Concursul Formațiilor Artistice Solist folk- Odor Sânziana Gabriela clasa a VII-a  

Premiul al II-lea- Arthistory- Sara Turnea 

Mențiune- Arthistory- Amprente folk Borlești 

Mențiune- Arthistory- Amprente folk Tazlău 

Premiul I Concursul de cântece și poezii patriotice- Vânători Neamț -Amprente folk  

Premiul al III-lea Concursul de cântece și poezii patriotice- Vânători Neamț -Amprente folk juniori 

Premiul I Stea în devenire- Roznov- Amprente folk  

Premiul I Stea în devenire- Roznov- Amprente folk juniori 

Premiul al II-lea Stea în devenire- Roznov- Amprente folk seniori 

Trofeul categoriei- Stea în devenire- Roznov- solist folk Turnea Sara clasa a IV-a  

Premiul al II-lea Stea în devenire- Roznov- solist folk Odor Sânziana Gabriela clasa a VII-a  

Premiul al II-lea Stea în devenire- Roznov- solist folk Savin Stefan clasa a VI-a  

Premiul I Copilărie –leagăn fericit - Pipirig–Amprente folk 

Premiul I Copilărie –leagăn fericit - Pipirig–Amprente folk seniori 

Premiul al II-lea Copilărie –leagăn fericit - Pipirig–Amprente folk juniori 

Premiul al II-lea Copilărie –leagăn fericit - Pipirig– solist folk Turnea Sara clasa a IV-a  

Premiul al II-lea Copilărie –leagăn fericit - Pipirig– solist folk Odor Sânziana Gabriela clasa a VII-a  

Premiul al II-lea Copilărie –leagăn fericit - Pipirig– solist folk Savin Stefan clasa a VI-a  

Proiect partenerial cu Școala Nr. 2 Piatra Neamț, coordonator Mihăilă Narcisa 

Proiectul Los Anonimos, la care suntem reprezentați de prof. Iulian Stoica și în cadrul căruia s-a 

participat la următoarele activități 

Mixology Pub Bacau, 13.10.2017 

Gala Federatiei Serviciilor de Securitate,Bucuresti, 10.11.2017 

Gala Prestige Tours, Brasov, 1, 2. 12.2017 

Winter Bucovbeat Fest,Gura Humorului 9.12.2017 

Fashion Club, Roman, 15.12.2017 



50 

 

Targul de Craciun, Piatra Neamt, 25.12.2017 

Club Mistique, Comanesti, 26.12.2017 

Old friends Pub, Onesti, 13.01.2018 

Bells, Piatra Neamt, 26.01.2018 

Vivendi , Suceava, 24.02.2018 

Balul Martisorului, Laguna Resort, Focsani, 3.08.2018 

Condor, Roman, 10.03.2018 

Arena Pub Bicaz, 31.03,2018 

Teatrul de vara Bacau, 19.04.2018 

Restaurant Cupola, Piatra Neamt, 20.04.2018 

Zilele orasului Botosani, 23.04.2018 

Grand Irish Botosani, 8.04.2018 

Serbare campeneasca, Girov, 29.04.2018 

Serbare campeneasca, Stefan cel Mare, 13.05.2018 

Ziua comunei Calarasi, Bt, 28.05.2018 

Concert caritabil TT, 30.05.2018 

Festivalul gustului romanesc, Piatra Neamt, 15.06.2018 

-Parteneriat cu Asociația ONE WORLD România – proiecție de film documentar inițiat de prof. Otilia 

Constantiniu 

-Proiect „Mic-Ro laborator de creație teatrală” din cadrul Teatrului Tineretului al cărui co-organizator 

este prof. Otilia Constantiniu 

-Organizator al „Galei Olimpicilor Liceului de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț” 

-Participarea la „Arta-n casă - Școala de vară de la Timișoara” unde prof. Otilia Constantiniu va fi 

cursant în domeniul managementului cultural. 

-În organizarea Olimpiadei Naționale Corale s-au implicat prof. Narcisa Mihăilă și prof. Florentin 

Blanariu 

 

 6. Activitatea de perfecționare 

În cadrul catedrei au susținut inspecții pentru obținerea definitivatului prof. Otilia Constantiniu și 

prof. Călin Corai, inspecții pentru obținerea gradului didactic II prof. Narcisa Mihăilă și prof. Florentin 

Blanariu și pentru obținerea gradului didactic I prof. Nicoleta Negreanu. 

De asemenea prof. Fănel Pojoga și prf. Nicoleta Negreanu au fost selectați ca profesori metodiști ai 

Inspectoratului Școlar Județean Neamț. 

La cursurile de perfecționare au participat: 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume profesor Curs de perfecționare Organizat de 

1. Otilia Constantiniu Definitivat CCD Neamț 

2. Călin Corai Definitivat CCD Neamț 

3. Nicoleta Negreanu Leadership și management pentru un 

învățământ performant 

Asociația Dominou 

Craiova 

4. Nicoleta Negreanu Leadership și management în 

organizațiile școlare 

CCD Neamț 

5. Nicoleta Negreanu Metodist CCD Neamț 

6. Nicoleta Negreanu Curs Responsabil cu protecția datelor 

personale 

Socialiter 

 

7. Activitatea de evaluare finală 
La verificările semestrului I au participat un număr de 59 de elevi, 3 din ei nefiind prezenți. O 

singură elevă a rămas cu media neîncheiată din cauza absențelor (Radu Alina cl. a XII-a) și o elevă nu a 

obținut medie de trecere (Chirică Smaranda- Elena) 

 

Rezultate I-IV 

   Clasa Fb B S Total 

   II 3 1 0 4 

   III 4 1 0 5 
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IV 1 0 2 3 

   

        Rezultate V-VIII 

Clasa 10 9 8 7 6 5 Total  

V 4 4 0 1 0 0 9 

VI 5 0 1 1 0 0 7 

VII 2 3 0 1 0 0 6 

VIII 3 1 1 0 1 0 6 

        Rezultate IX-XII 

Clasa 10 9 8 7 6 5 Total  

IX 2 2 0 0 0 0 4 

X 2 0 0 1 0 0 3 

XI 2 2 1 1 0 1 7 

XII 3 2 0 0 0 0 5 

 

La examenul de final de an au participat un număr de 51 de elevi, 1 din ei nefiind prezent.  

Rezultate I-IV 

   Clasa Fb B S Total 

   II 3 1 0 4 

   III 5 0 0 5 

   IV 1 0 2 3 

   total 9 1 2 12  

   Rezultate V-VIII 

Clasa 10 9 8 7 6 5 Total  

V 3 1 5 1 0 0 10 

VI 4 2 1 2 0 0 9 

VII 3 2 2 

 

0 0 7 

total 10 5 8 3 0 0 26 

Rezultate IX-XII 

Clasa 10 9 8 7 6 5 Total  

IX 3 1 0 0 0 0 4 

X 2 0 0 1 0 0 3 

XI 3 0 1 1 1 0 6 

total 8 1 1 2 1 0 13 

 

Analiza SWOT 

Puncte tari: 

 profesori calificaţi în proporţie de 100% 

 calificativul FB obținut de toți membrii catedrei 

 implicarea profesorilor în activitățile școlii; 

 dorinţa de autoperfecţionare a cadrelor didactice; 

    nivelul de pregătire a elevilor în concordanţă cu cerinţele Programei școlare. 

    rezultatele bune obţinute la verificări şi examene 

    participarea unui număr mare de elevi la audiţiile muzicale organizate în cadrul liceului. 

 

Puncte slabe: 

scăderea numărului de profesori  
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lipsa de supraveghere a copiilor în familie-părinţii, fie sunt plecaţi la muncă în străinătate, fie sunt 

foarte ocupaţi şi, în aceste situaţii, totul rămîne pe umerii noştri, ai profesorilor.  

biblioteca este insuficient dotată cu partiturile necesare. 

 

Măsuri ameliorative: 

 

1. Realizarea de minirecitaluri în grădiniţe, pentru atragerea copiilor spre studiul viorii, ca să putem 

completa numărul de locuri la clasa I-a. 

2. Realizarea unei grupe de pregătire pentru preşcolari – în vederea completării numărului de locuri la 

vioară, clasa I-a. 

3. Atenţie deosebită acordată elevilor care vor reprezenta catedra în concursurile naţionale. 

4. Menţinerea concursului catedrei la un nivel ridicat de cerinţe, cu scopul de a mări numărul de elevi 

buni şi foarte buni . 

5. La sfârşitul clasei a-IV-a, catedra de coarde va face o testare foarte serioasă, iar elevii 

necorespunzători vor fi îndrumaţi fie la alte catedre, fie la alte şcoli. 

6. Participare cu elevii foarte bine pregătiţi la toate acţiunile liceului. 

 

 

CATEDRA DE  INSTRUMENTE DE SUFLAT, PERCUTIE, CANTO CLASIC, INSTRUMENTE 

POPULARE SI CANTO  - Responsabil prof. Toma Elena-Olguța 

 

Catedra este structurată pe un număr de 12 instrumente muzicale a căror  predare este susţinută de 

15 profesori, asigurând procesul instructiv-educativ al elevilor. 

     Activitatea la clasă a început la timp,iar în realizarea orarelor de specialitate nu au fost întârzieri. 

     Activitatea în cadrul catedrei s-a conturat astfel : 

- repartizarea elevilor s-a realizat conform normativelor; 

- structurarea orelor de curs a fost realizată conform programei în vigoare; 

- orele de curs au fost programate în funcţie de orarul de la cultura generală, de orele de curs 

colectiv de la specialitate, ţinându-se cont de vârsta elevului, clasa, distanţa faţă de  şcoala, 

evitându-se pe cât posibil « ferestrele » între orele de cultură generală şi specialitate. 

     Catedra a reuşit încă de la începutul anului școlar să-şi precizeze şi să-şi definească obiectivele, planul 

de muncă, organizarea interioara şi regulamentul Concursului Național ”Emanuel Elenescu”. 

      Fiecare profesor, în funcţie de talentul pedagogic, dar şi de instrumentarul didactic avut la dispozitie, s-

a străduit să parcurgă programa şcolară şi să obţină de la fiecare elev randamentul cel mai bun.  

Cu alte cuvinte, munca instructiv-educativă s-a concretizat prin rezultate bune obţinute la 

verificările finale de semestru și prin participarea elevilor la o serie de manifestări artistice care au avut loc 

la nivelul  liceului, oraşului şi judeţului. 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRUL  I 

NR. 

CRT. 
DENUMIREA  ACTIVITĂŢII DATA COORDONATORI 
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1. 

 

 

Zilele Educaţiei 

RecitalVocal  Instrumental 

 

EDUCAŢIE PRIN  MUZICĂ 

 

Sala Theodor Macarie 

Liceul de Arte Victor Brauner 

 

 

 

 

5.10.2017 

   Prof.Mihăiţă Albu 

   Prof.Olguţa Toma 

   Prof.Narcisa Pavel 

   Prof.Ionela Cataramă 

   Prof.Mihaela Mancaş 

   Prof.Daniel Miron 

   Prof.Cristina  Ilie 

   Prof.Leonid Ciobanu 

   Prof.Isidor Rusu 

   Prof.Ionuţ Zamă 

   Prof.Liviu Bitere 

   Prof.Teodor Cataramă 

 

 

2. 

Vernisaj 

DUMITRU BEZEM ,70 

Parohia Sf.Treime Vaduri 

 

 

24.10.2017    Prof.Mihăiţă Albu 

   Prof.Olguţa Toma 

   Prof.Leonid Ciobanu 

   Prof.Teodor  Cataramă 

 

 

      3. 
CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE 

INTERPRETARE ERICH BERGEL –

DOROTHY KITCHEN  Ed.a II-a 

 

 

3-6 .11.2017 

Tudor Ciobanu cl.a X-a  

a obţinut  PREMIUL I 

 

     Prof. Marcel Baltag 

 

 

 

4. 

 

 

ARMONII DE TOAMNĂ 

Audiţie muzicală 

Sala Theodor Macarie 

Liceul de Arte Victor Brauner 

 

 

 

 

 

 

7.11.2017 

 

   Prof.Mihăiţă Albu 

   Prof.Olguţa Toma 

   Prof.Narcisa Pavel 

   Prof.Ionela Cataramă 

   Prof.Cristina Ilie 

   Prof.Teodor Cataramă 

   Prof.Petru Azaharioaie 

   Prof.Ionuţ Zamă 

   Prof.Leonid Ciobanu 

 

 

 

5. 

 

 

ABC  MUZICAL 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ 

”G.T.KIRILEANU” 

 

MODERATOR 

Prof.Liviu Bitere 

 

 

 

 

 

 

14.11.2017 

 

 

    Prof.Liviu Bitere 

    Prof.Petru Azaharioaie 

    Prof.Narcisa Pavel 

    Prof.Ionela Cataramă 

    Prof.Cristina Ilie 

    Prof.Olguţa Toma 

    Prof.Ionuţ Zamă 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

CONCURSUL 

INTERNAŢIONAL 

DE 

INTERPRETARE MUZICALĂ 

Emanuel Elenescu editia XXVII 

 

 

 

 

 

 

23-25.11.2017 

   Prof.Mihăiţă Albu 

   Prof.Olguţa Toma 

   Prof.Narcisa Pavel 

   Prof.Ionela Cataramă 

   Prof.Mihaela Mancaş 

   Prof.Daniel Miron 

   Prof.Cristina  Ilie 

   Prof.Petru Azaharioaie 

   Prof.Leonid Ciobanu 

   Prof.Marcel Andrei 

   Prof.Isidor Rusu 

   Prof.Ionuţ Zamă 

   Prof.Liviu Bitere 

   Prof.Marcel Baltag 

   Prof.Teodor Cataramă 
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   Prof.Sorin Găburoi 

 

7. 

CERC  PEDAGOGIC 

Referate ,Recital 

 

 

4.12.2017 

     Prof.Narcisa Pavel 

     Prof.Liviu Bitere 

     Prof.Olguţa Toma 

    8. 
GALA  AMBASADORILOR 

NEMŢENI 

Teatrul Tineretului Piatra -Neamţ 

 

    7.12.2017 

     Prof.Narcisa Pavel 

     Prof.Marcel Baltag 

     Prof.Olguţa Toma 

     Prof.Leonid Ciobanu 

 

 9. 
ABC  MUZICAL 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ 

”G.T.KIRILEANĂ 

MODERATOR 

Prof.Liviu Bitere 

 

12.12.2018 

 

Prof.Petru Azaharioaie 

Prof.Maricel Andrei      

Prof.Liviu Bitere 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

CONCERT  DE  CRĂCIUN 

 

TEATRUL TINERETULUI 

PIATRA - NEAMŢ 

 

 

 

 

 

19.12.2017 

   Prof.Mihăiţă Albu 

   Prof.Olguţa Toma 

   Prof.Narcisa Pavel 

   Prof.Ionela Cataramă 

   Prof.Mihaela Mancaş 

   Prof.Daniel Miron 

   Prof.Cristina  Ilie 

   Prof.Leonid Ciobanu 

   Prof.Marcel Andrei 

   Prof.Isidor Rusu 

   Prof.Ionuţ Zamă 

   Prof.Liviu Bitere 

   Prof.Marcel Baltag 

   Prof.Teodor Cataramă 

   Prof.Sorin Găburoi 

   Prof.Petru Azaharioaie 

 

 11. 

EMINESCU ” La aniversară...” 

Memento pentru poetul – simbol 

Recital  lied 

 

16.01.2018 

   Prof.Mihăiţă Albu 

   Prof.Olguţa Toma 

   Prof.Narcisa Pavel 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

Program de schimb internaţional franco-

român,Franţa/România pe urmele 

rădăcinilor noastre comune:” Întâlnirea 

Celuilalt prin arte şi sport”Elevi de la 

Liceul”Sant –Exupery din Saint –

Raphael,Franţa 

 

 

 

 

 

 

       24.01.2018 

   Prof.Mihăiţă Albu 

   Prof.Olguţa Toma 

   Prof.Narcisa Pavel 

   Prof.Ionela Cataramă 

   Prof.Mihaela Mancaş 

   Prof.Daniel Miron 

   Prof.Cristina  Ilie 

   Prof.Leonid Ciobanu 

   Prof.Maricel Andrei 

   Prof.Isidor Rusu 

   Prof.Ionuţ Zamă 

   Prof.Liviu Bitere 

   Prof.Marcel Baltag 

   Prof.Teodor Cataramă 

   Prof.Sorin Găburoi 

   Prof.Petru Azaharioaie 

 

 

 

13. 

LANSARE DE CARTE 

POEZII 

Pasărea Paradis 

de Gabriela  Livescu 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ 

”G.T.KIRILEANU 

 

 

 

       25.01.2018 

 

 

   Prof.Narcisa Pavel 

   Prof.Olguţa Toma 

 

 

 

 

14. 

ABC  MUZICAL 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ 

”G.T.KIRILEANU” 

 

 

30.01.2018 

   Prof.Liviu Bitere 

   Prof.Maricel Andrei 

   Prof.Ionela Cataramă 
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MODERATOR 

Prof.Liviu Bitere 

 

 

 

    Prof.Ionuţ Zamă 

    Prof.Leonid Ciobanu 

    Prof.Maricel Andrei 

    Prof.Isidor Rusu 

 

 

    15. 

FANFARA Emanuel  Elenescu 

DESCHIDERE Campionat Tenis  

CUPA DAVIS 

ROMÂNIA -  LUXEMBURG 

Sala Polivalentă 

Piatra Neamţ 

 

 

3.02.2018 

 

   Prof.Teodor Cataramă 

   Prof. Mihăiță Albu 

 

 

 

 

R E Z U L T A T E 

CATEDRA INSTRUMENTE DE SUFLAT,PERCUŢIE,CANTO CLASIC,INSTRUMENTE 

POPULARE ,CANTO POPULAR 

 

Nr. 

crt. 
CONCURENT Cl. Instrument Prof. PREMIUL 

1.  
TANASĂ GEORGIANA-

EMILIA 
XI 

CANTO 

TRADIȚIONAL 
MIHAELA MANCAŞ FINALIST 

2.  PLEŞCAN ALBERTO-IOAN  XI SAXOFON CIOBANU LEONID FINALIST 

3.  BĂRBIERU GEORGIANA VII FLAUT 
PETRU 

AZAHARIOAIE 
I 

4.  
HORGHIDAN ANASTASIA-

IOANA 
IV CLARINET 

TEODOR 

CATARAMĂ 
I 

5.  CIOBANU TUDOR-GEORGE X PERCUȚIE MARCEL BALTAG I 

6.  VLAD RĂZVAN IX CANTO CLASIC CRISTINA ILIE I 

7.  
BELECCIU IONUȚ – AICI AM 

RAMAS 
X ACORDEON ISIDOR RUSU I 

8.  DOBRIN MIHAI-DAMIR XI ACORDEON ISIDOR RUSU I 

9.  GHEORGHIU BIANCA XI NAI LEONID CIOBANU I 

10.  
ȚĂBĂRNAC PETRONELA-

LAURA 
XII SAXOFON LEONID CIOBANU I 

11.  ROTARU BIANCA-ANDREEA X 
CANTO 

TRADIȚIONAL 
MIHAELA MANCAŞ I 

12.  ŞORIC ELENA- CRISTINA XII 
CANTO 

TRADIȚIONAL 
MIHAELA MANCAŞ I 

13.  AVADANEI ANDRA-ELENA  VI OBOI VLADIMIR MIHAI II 

14.  HÂRJA LARISA X TROMPETĂ IONUȚ ZAMĂ II 

15.  APOSTOL CĂTĂLIN XI CANTO CLASIC OLGUȚA TOMA II 

16.  
STĂNESCU VIOLETA-

ISABELA 
XI CANTO CLASIC NARCISA PAVEL II 

17.  STERIAN MARA-ELENA XII CANTO CLASIC OLGUȚA TOMA II 

18.  TOMAZI ANDREEA XII CANTO CLASIC NARCISA PAVEL II 

19.  AMARIEI ANDREI LUCIAN IX ACORDEON ISIDOR RUSU II 

20.  STRÂMBU IONEL-DANIEL IX ACORDEON ISIDOR RUSU II 

21.  APOSTOL CĂTĂLIN XI ACORDEON ISIDOR RUSU II 

22.  POPA DENISA –ŞTEFANIA X 
CANTO 

TRADIȚIONAL 
MIHAELA MANCAŞ II 

23.  
DASCĂLU SORANA-

MIHAELA 
XII 

CANTO 

TRADIȚIONAL 
MIHAELA MANCAŞ II 

24.  BAX MATTIA-VALERIAN VII PERCUȚIE LIVIU BITERE III 

Concursul Internaţional de Interpretare Muzicală  
EMANUEL ELENESCU 

Piatra-Neamţ, ediţia a XXVII-a, 23–25 noiembrie 2017 
3 
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25.  
LUNGU ȘTEFAN-

ALEXANDRU 
X CANTO CLASIC IONELA CATARAMĂ III 

26.  
FĂRCĂȘANU TOADER-

GAVRIL 
XI CANTO CLASIC OLGUȚA TOMA III 

27.  SASU DIANA-BEATRICE XI CANTO CLASIC NARCISA PAVEL III 

28.  PĂDURE ELVIS-CORNEL VII ACORDEON ISIDOR RUSU III 

29.  VINCA PAVEL VII ACORDEON ISIDOR RUSU III 

30.  AMARIȚEI ADRIAN-FLORIN VIII ACORDEON ISIDOR RUSU III 

31.  BĂDIȚĂ DRAGOȘ-DAMIAN VIII ACORDEON ISIDOR RUSU III 

32.  CARP MIHAIL IX ACORDEON ISIDOR RUSU III 

33.  TUDOSĂ ANDRA IX ACORDEON ISIDOR RUSU III 

34.  APAȚIE ANDREI-BOGDAN X ACORDEON ISIDOR RUSU III 

35.  DAMASCHIN IONUȚ X ACORDEON ISIDOR RUSU III 

36.  CHIORESCU DUMITRU XI ACORDEON ISIDOR RUSU III 

37.  COJOCĂRESCU IOAN-MATEI XI ACORDEON ISIDOR RUSU III 

38.  LUCA ANAMARIA IX  
CANTO 

TRADIȚIONAL 
DANIEL MIRON III 

39.  PAŞCU ELENA-LĂCRĂMIORA IX  
CANTO 

TRADIȚIONAL 
MIHAELA MANCAŞ III 

40.  NEGRU-LIPAN IONELA XI 
CANTO 

TRADIȚIONAL 
DANIEL MIRON III 

41.  GÎRBULEŢ IONEL-ALIN XII 
CANTO 

TRADIȚIONAL 
MIHAELA MANCAŞ III 

42.  
BOACĂ GABRIELA-

TEODORA 
IX  

CANTO 

TRADIȚIONAL 
MIHAELA MANCAŞ Mențiune 

 

 

Semestrul al II- lea 

 

NR. 

CRT. 
DENUMIREA   

ACTIVITĂŢII 

DATA PREMII 

   GRUP ŢINTĂ 

       PROFESORI 

   COORDONATORI 

1. Bursă de Merit oferită de 

Fundaţia Principesa 

Margareta a României , 

programulTinereTalente 

 

februarie 

StănescuIsabela 

cl.a XI-a 

Ciobanu Tudor 

cl.a X -a 

NarcisaPavel 

Marcel Baltag 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

A.B.C. MUZICAL 

 

SalaCupolă 

 

BibliotecaG.T.Kirileanu 

 

 

        MODERATOR  

 

  PROF. LIVIU BITERE 

 

 

 

 

Semestrul 

  al II- lea 

 

27 martie 

 

   8 mai 

 

  29 mai 

 

 

 

 

 

EleviiLiceului de   

                         Arte  

   Prof.Mihăiţă Albu 

   Prof.Olguţa Toma 

   Prof.Narcisa Pavel 

   Prof.Ionela Cataramă 

   Prof.Mihaela Mancaş 

   Prof.Daniel Miron 

   Prof.Cristina  Ilie 

   Prof.Leonid Ciobanu 

   Prof.Maricel Andrei 

   Prof.Isidor Rusu 

   Prof.Ionuţ Zamă 

   Prof.Liviu Bitere 

   Prof.Marcel Baltag 

   Prof.Teodor Cataramă 

   Prof.Sorin Găburoi 

   Prof.Petru Azaharioaie 

 

 

 

3. 

 

 

Olimpiada claselor  III - 

VIII 

Etapa  pe liceu 

 

 

 

1.03.2018 

        Premiul I 

 

Abăloaie Cosmin cl.aVI- a  

 

Bărbieru Georgiana  

 

 Prof.Ionuţ  Zamă 

 

Prof.Petru  Azaharioaie 
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      Sala Theodor Macarie 

Liceul de Arte Victor 

Brauner 

  cl. aVII- a 

 

Amariţei Florin cl.a VIII-a 

 

Premiul II 

Amariei Lucian cl. a X-a 

 

 

Prof.Isidor Rusu 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Olimpiada de 

InterpretareşiStudiiTeoreti

ceclasele  IX -  XII 

 

 

Etapajudeţeană 

      Sala Theodor Macarie 

Liceul de Arte Victor 

Brauner 

 

 

7.03.2018 

Premiul I 

ApostolCătălincl.a XI-a 

FărcăşanuToadercl.a XI-a 

Sterian Mara cl.a XII- a 

                      FINALIST 

StănescuIsabela cl. aXI-a 

                      FINALIST 

Păduraru Laura cl. a XI-a 

                      FINALIST 

Ciobanu Tudor cl. a X-a 

                      FINALIST 

Tanasă Georgiana  

cl.aXI-a FINALIST 

SberaIuliancl.a IX-a 

                       FINALIST 

BelecciuIonuţcl.a X-a 

                       FINALIST 

Şoric Cristina cl.a XII a 

                       FINALIST 

 

Prof.Leonid Ciobanu 

 

Prof.Isidor Rusu 

 

Prof.Mihaela Mancaş 

 

Prof. Olguţa Toma 

 

Prof. Marcel Baltag 

 

Prof. Narcisa Pavel 

 

Prof. SorinGăburoi 

 

 

 

 

 

5. 

Recital Vocal –

Instrumental 

cuocaziaviziteiînRomânia 

a Ambasadorului S.U.A la 

Bucureşti dl. Hans Klemm 

SalaCupolă 

BibliotecaG.T.Kirileanu 

        Piatra – Neamţ 

 

 

 

27.03.2018 

EleviiLiceului de Arte  

Victor Brauner 

Prof. MihăiţăAlbu 

Prof. NarcisaPavel 

Prof.SorinGăburoi 

 

  6. 

Recital Vocal –

Instrumental 

  Un veac al Românieimari 

             1918 -2018 

          Hotel Ceahlău 

 

 

27.03.2018 

EleviiLiceului de Arte  

Victor Brauner 

Prof. MihăiţăAlbu 

Prof. NarcisaPavel 

Prof.SorinGăburoi 

Prof. Leonid Ciobanu 

 

 

 

 

7. 

 

 

OlimpiadaNaţională 

de   

Interpretare 

şi 

StudiiTeoretice 

      CRAIOVA 2018 

 

 

 

 

 

 

2-5 .04.2018 

Premiul II 

Tanasă Georgiana  

cl.a XI-a 

SberaIuliancl.a IX-a 

BelecciuIonuţcl.a X-a 

 

Premiul III 

StănescuIsabela cl. aXI-a 

Ghiorghiu Bianca  

cl.a XI-a 

 

Menţiune 

Păduraru Laura cl. a XI-a 

Sterian Mara cl.a XII- a 

Şoric Cristina cl.a XII-a 

 

 

 

Prof. MihăiţăAlbu 

Prof. NarcisaPavel 

Prof. SorinGăburoi 

Prof. Leonid Ciobanu 

Prof. MihaelaMancaş 

Prof.TomaOlguţa 

Prof.IsidorRusu 

 

 

 

 

 8. 

 

 

Concertulelevilorolimpici 

încadrulCercului 

 

 

18.04.2018 

 

 

Eleviiolimpici 

Prof. MihăiţăAlbu 

Prof. NarcisaPavel 

Prof. SorinGăburoi 

Prof. Leonid Ciobanu 



58 

 

Pedagogic Prof. MihaelaMancaş 

Prof.TomaOlguţa 

Prof.IsidorRusu 

 

 9. 

 

ATELIERE MUZICALE  

   MASTERCLASS URI 

 

 

19.04.2018 

 

 

EleviiLiceului de Arte  

Victor Brauner 

 

Prof. MihăiţăAlbu 

Prof. NarcisaPavel 

Prof.TomaOlguţa 

 

 

 

 10. 

 

EcouriMuzicale 

încadrulFestivalului 

    ”Remember Enescu” 

 

SalaTheodor Macarie 

 

 

22.04.2018 

 

 

 

EleviiLiceului de Arte  

Victor Brauner 

 

Prof. MihăiţăAlbu 

Prof. NarcisaPavel 

Prof.TomaOlguţa 

 

 

11. Cerc Pedagogic  

Limbafranceză 

SalaTheodor Macarie 

 

24.04.2018 

 

EleviiLiceului de Arte  

Victor Brauner 

 

Prof. NarcisaPavel 

Prof.TomaOlguţa 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

ConcursulNaţional 

PrimăvaraArtelor 

Bacău 

 

 

 

 

 

 

27.04.2018 

Premiul I 

VladRăzvancl.a IX-a 

Obadă Miriam cl.a IX-

ApostolCătălincl.a XI-a 

StănescuIsabelacl.a XI-a 

FărcăşanuToader 

cl.a XI-a 

Premiul II 

Nastor Claudia cl. a XI- a 

Sterian Mara cl. a XII-a  

Premiul III 

Sasu Diana cl. a XI-a 

Menţiune 

Roca Iulia cl.a XI-a 

 

 

Prof. NarcisaPavel 

 

 

 

Prof.OlguţaToma 

 

 

13. 

 

GALA OLIMPICILOR  

SalaTheodor Macarie 

Invitat , 

Ing.DragoşChitic 

PrimarulMunicipiului 

                     Piatra Neamţ 

 

 

 

 

 

 

16.05.2018 

 

 

 

 

Eleviiolimpicisecţiamuzicăşi 

arte plastice 

   Prof.Mihăiţă Albu 

   Prof.Olguţa Toma 

   Prof.Narcisa Pavel 

   Prof.Mihaela Mancaş 

   Prof.Leonid Ciobanu 

   Prof.Isidor Rusu 

   Prof.Marcel Baltag 

   Prof.Sorin Găburoi 

 

 

 

14. 

CONCURSUL 

NAŢIONAL 

        ACHIM STOIA 

         EDIŢIA A IX-A  

            17 -20 MAI  

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2018 

Premiul I 

VladRăzvancl.a IX-a 

ApostolCătălincl.a XI-a 

StănescuIsabelacl.a XI-a 

Premiul II 

Sterian Mara cl. a XII-a  

Premiul III 

Sasu Diana cl. a XI-a 

FărcăşanuToader 

cl.a XI-a 

Menţiune 

Nastor Claudia cl. a XI- a 

 

   Prof.Olguţa Toma 

 

   Prof.Narcisa Pavel 

 

   Prof.Elena Botez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

Concursul 

Naţional de Interpretare 

          Lira de Aur 

 

 

 

Premiul I 

Ciobanu Tudor cl.aX-a                                  

Premiul II 
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Suceava ,2018 1-4 .06.2018 NechitaIoancl.a VIII-a 

 

 

Prof.Marcel Baltag 

 

 

 

16. 

 

 

 

CONCURSUL 

NAŢIONAL 

      ELENA BOTEZ 

Ediţia a II-a 

 

 

 

 

 

 

31-2. 

06.2018 

Premiul I 

VladRăzvancl.a IX-a 

ApostolCătălincl.a XI-a 

StănescuIsabelacl.a XI-a 

Sterian Mara cl. a XII-a  

 

Premiul II 

FărcăşanuToader 

cl.a XI-a 

Premiul III 

Obadă Miriam cl. a IX-a 

Nastor Claudia cl. a XI- a 

 

Menţiune 

Dominte Diana cl.a IX-a 

GligaCriscl.a IX-a 

Roca Iulia cl.a XI-a 

 

 

 

   Prof.Olguţa Toma 

 

   Prof.Narcisa Pavel 

 

   Prof.Elena Botez 

 

 

 

 

17. 

 

 

       MICRORECITAL  

VOCAL 

INSTRUMENTAL 

Organizat de Primăria 

Municipiului Piatra Neamţ 

 

 

 

 

21.06.2018 

 

 

 

 

EleviiOlimpici 

   Prof.Mihăiţă Albu 

   Prof.Olguţa Toma 

   Prof.Narcisa Pavel 

   Prof.Mihaela   Mancaş 

   Prof.Leonid Ciobanu 

   Prof.Isidor Rusu 

   Prof.Marcel Baltag 

   Prof.Sorin Găburoi 

 

18. 

      MICRORECITAL 

 

ZILELE    

ÎNVĂŢĂTORULUI 

 

29.06.2018 

 

EleviaiLiceului de Arte  

Victor Brauner 

 

Prof.Narcisa  Pavel 

Prof.Teodor  Cataramă 

                                                                                        

 

C. CATEDRA STUDII TEORETICE – Responsabil prof. Tărniceriu Sînziana-Olivia 

 

1. Prin planul managerial de muncă al catedrei s-au fixat următoarele:  
  - Încadrare discipline din catedră:  

TSD – prof. Ceobanu Ionel, Prof.  Ciobanu Cristina Ioana, prof.Tarniceriu Sânziana Olivia,  

Istoria muzicii și forme muzicale –prof.Vaideanu Roxana Gabriela;  

Armonie –prof.Ceobanu Ionel, prof. Vaideanu Roxana Gabriela;  

Etnografie și folclor –prof. Cobzaru Maria;  

Ansamblu coral(gimnaziu și liceu), prof.Vaideanu Roxana Gabriela,Prof. CorugaMarius. 

Orchestră simfonică –prof. Corugă Marius Ioan;  

Educație muzicală(cl. V-VIII, Arte plastice) –prof.Stroici Lucreția.  

Repartizarea tuturor elevilor pe secţii, ani de studiu, grupe şi profesori la toate disciplinele din cadrul 

catedrei.  

La disciplina TSD, repartizarea orelor și a elevilor s-a realizat cu 3 cadre didactice titulare, ceea ce a 

condus la formarea unor grupe numeric mai mari, eterogene din punct de vedere al anilor de studiu, 

în același timp înregistrându-se un număr mare de elevi nou veniți(începători).  

Întocmirea în termen util a orarelor şi a planificărilor.  

A fost stabilit planul de muncă al catedrei cu responsabilităţişi termene de realizare, tematica şedinţelor de 

catedră pentru fiecare semestru în parte şi graficul activităţilor pe întreg anul şcolar – verificări, 

examene, concursuri, concerte etc., pentru toate disciplinele.  
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Stabilirea probelor şi a criteriilor de evaluare pentru verificările semestriale, anuale şi a examenelor de 

sfărşit de an şcolar – disciplina Teorie-Solfegiu-Dicteu și a lucrărilor scrise (teze) la disciplina 

Istoria muzicii.  

Verificările semestriale în semestrul I, au avut loc în perioada 18-29 ianuarie 2018. 

Verificările anuale au avut loc în perioada 20 mai- 5 iunie 

Desfășurarea examenul de admitere pentru clasa a IX- a,la disciplina Teorie-Solfegii-Dicteu – mai 2018 

Desfășurarea examenului de Certificare acompetențelorprofesionale,clasa a XII,la disciplina Teorie-

Solfegiu-Dicteu,secția Canto clasic și Canto popular – Aprilie 2018 

2. Pentru creştereacalităţii procesului educativ s-au urmărit:  

Activități cu caracter practic, cu finalitate în evaluările semestriale  

activităţi:  

Realizarea de orare săptămânale de pregătire suplimentară cu elevii care au înregistrat rămâneri în urmă, și 

cu elevii nou-veniți.  

Susținerea verificărilor semestriale la toate disciplinele din catedră, conform graficului activităților 

catedrei.  

Îndrumarea elevilor din clasa a XII a în vederea elaborării lucrărilor de specialitate pentru Examenul de 

Certificare a Competențelor Profesionale.  

 

3. Pentru creşterea prestigiului şcolii s-au urmărit: 

 

Participarea formațiilor în concerte:  

Corul gimnazial „Gaudium”,condus deprof.VaideanuRoxana,corul liceal „Juventus Animae” și 

Orchestra „Emanuel Elenescu”, conduse de prof. Corugă Marius au susținut concertul de Craciunl 

vocal - instrumental , în data de 19 decembrie 2017la Teatrul Tineretului  

Apariția Culegerii de solfegii, teste de teoria muzicii și dictee,coordonata de prof.IonelCeobanu 

Nominalizare prof.IonelCeobanu în cadrul proiectului „Ambasadori Nemteni”. 

 

Colaborarea prof.Ioana Cristina Ciobanu în cadrul „Sesiunii de comunicări științifice” organizata de 

Liceul de arta Stefan Luchian, Botoșani.  

 

Cercul pedagogic susținut de către Prof.MariusCorugă cu participarea Orchestrei  „Emanuel Elenescu” a 

liceului de Arte „Victor Brauner”, condusă de prof.MariusCorugă.  

 

Momentul muzical”Și cei mici colinda,Mosule”, susținut de copiii cadrelor didactice, coordonator prof. 

Ciobanu Cristina Ioana 

Obținerea de premiila concursuri naționale de teorie a elevilor îndrumați de Prof. CeobanuIonel,Prof. 

Ciobanu Ioana-Cristina, Prof.Sinziana-Olivia Tarniceriu 

Obținerea locului III la Olimpiada Corala- Etapa Națională, a corului Gaudium a Liceului de Arte, 

dirijorVaideanu Roxana Gabriela. 

 

Analiza SWOT  

Puncte tari:  

Notarea și consemnarea absențelor în cataloage a cunoscut o îmbunătățire.  

Prezența formațiilor artistice în spectacole și concerte la nivel local.  

 

Puncte slabe:  

La finele semestrului I, la disciplina Teorie-Solfegiu- Dicteu, au rămas cu situația școlară neîncheiată 7 

elevi datorită absențelor și un elev corigent. 

 

 

 

 

D. CATEDRA  ARTE VIZUALE – Responsabil prof. Potop Ștefan 
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1. Disciplina : Educaţie plastică, Educaţie vizuală, Educaţie artistică.  

2.  Obiectivele propuse: 

Participarea tuturor cadrelor didactice la activităţile de perfecţionare specifice 

disciplinei.Optimizarea activităţilor de formare şi perfecţionare metodico-ştiinţifică prin strategii de 

formare  a competențelor de didactica disciplinei şi cunoaşterea noutăţilor din domeniul curricular. 

 

Intensificarea activităţilor de identificare, motivare şi susţinere a elevilor capabili de performanţă 

prin  participarea la concursuri,  premierea şi popularizarea performanţei, realizarea de ore de pregătire 

suplimentară, încurajarea iniţiativei elevilor (proiecte individuale şi de grup, cu temă la alegerea 

elevului). 

 

Realizarea predării disciplinelor din aria curriculară ARTE VIZUALE la nivelul cerintelor 

ştiinţifice, metodice şi psihopedagogice sub aspect conceptual, acţional şi evaluativ.În aplicarea actualului 

curriculum s-a avut în vedere deplasarea semnificativă de accent realizată prin programă de pe conţinuturi 

pe competenţe. Aceasta exprimă noua concepţie asupra finalităţilor educaţiei, o nouă abordare a demersului 

didactic şi a evaluării eficienţei lui. 

 

Proiectarea şi planificarea procesului de predare învăţare evaluare, în scopul atingerii 

competenţelor specifice : 

● Cunoaşterea şi aplicarea programelor şcolare; 

● Realizarea predării-învăţării conform standardelor de competenţă la specialitate; 

● Atingere aobiectivelor de referinţă/competenţelor specifice prevăzute de programele şcolare; 

● Utilizarea strategiilo rdidactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de activitate; 

● Îmbinarea adecvată şi eficientă a strategiilor clasice şi moderne înpredare- învăţare- evaluare; 

● Adecvarea strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi; 

● Atingerea de către elevi a standardelor prevăzute de sistemul de evaluare în învăţământ; 

●Susţinerea încurajarea şi motivarea elevilor pentru performanţă şcolară, stimularea 

performanţeicadrelordidactice şi elevilor prin participarea la concursuri, olimpiade,  expoziţii,  la nivel 

local, judeţean şi naţional; 

●Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării; 

  ●Ritmicitatea notării elevilor (corectitudinea notării şi valorificarea funcţiei educative a notei); parcurgere 

aritmică a materiei 

● Realizarea conexiunilor inter şi trans-disciplinare. 

       -    Centrarea pe elev ca subiect al activităţi iinstructiv-educative şi orientarea acesteia spre formarea 

competenţelor specifice. 

.-     Eficientizarea activităţilor de formare. 

  -    Eficientizarea activităţii de îndrumare, consiliere şi control. 

3.  Analiza SWOT la nivelul disciplinei 

Puncte tari: 

 Cunoaşterea şi implementarea documentelor şcolare–planurile cadru şi programele şcolare; 

 Întocmirea proiectării didactice în conformitate cu programeleşcolareînvigoare.  

 Pregătirea de specialitate şi metodică a cadrului didactic; competenţe adecvate domeniului de 

specialitate;integrarea constructivă a metodelor activ-participative; organizarea unor activităţi de 

învăţare-evaluare diferenţiate. 

 Nivelul de pregătire al elevilor conform standardelor educaţionale specifice. 

 Accesibilitatea limbajului de predare. 

 Centrarea demersului didactic pe elev. 

 Formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecţiilor. 

 Participarea activă a elevilor la lecţii. 

 Stimularea activităţilor de performanţă, materializată în numeroasele premii naţionale şi 

internaţionale obţinute . 

 Realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii participanţi la olimpiade şi concursuri pe plan 

local şi naţional. 

 Participarea la expoziţii personale sau de grupale cadrelor didactice şi elevilor. 

 Preocuparea pentru formare continuă şi perfecţionare a profesorilor de educaţie plastică prin grade, 

cursuri de formare organizate de CCD,  cercuri pedagogice /comisii metodice, participare la 

simpozioane şi la viaţa culturală a localităţii şi judeţului. 
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Puncte slabe 

Absenteismul. 

Formarea dificila a claseiaVa AV. 

Oportunităţi 

 Revenirea absolvenţilor facultăţilor de Arte Vizuale pe meleagurile natale . 

 Interesul cadrelor didactice pentru dezvoltarea încarieră. 

 

Ameninţări 

Descreşterea populaţiei şcolare care determină formarea dificila a clasei a Va. 

Starea materială precară, existenţa familiilor dezorganizate îşi pun amprenta asupra motivaţiei elevului 

de a învăţa. 

 

4.  Rezultate la disciplină 

     • Premii naţionale ş iinternaţionale la olimpiade şi concursuri, participare la expoziţii, şi manifestări 

cultural-artistice, proiecte şi programe.   

    •   Concursuri 

Olimpiada nationala de artevizuale : Bulum Bianca Premiul I si mentiune arta decorativa. 

Expozitia absolventilor. 

Expozitie in parteneriat cu Fundatia Solomon si Liceul de Arta din Brasov. 

Concursul de titularizare la disciplina design textil a fos tcastigat de d-na profesoara Danila Corina. 

 

5. Concluzii: 

 În aplicarea actualului curriculum s-a avut în vedere deplasarea semnificativă de accent de pe 

conţinuturi pe competenţe. În cele mai multe situaţii, competenţele specifice sunt corelate cu unităţile de 

conţinut, corelaţia propusă având în vedere posibilitatea ca oricare competenţă specifică să poată fi 

atinsă prin diferite unităţi de conţinut. 

 Curriculumul şcolar asigurat prin disciplinele din trunchiul comun şi prin disciplinele opţionale a 

oferit profesorilor un cadru flexibil care a permis desfăşurarea activităţii într-o diversitate de situaţii 

concrete, manifestarea mai accentuată a creativităţii didactice. 

 Există preocupare din partea majorităţii profesorilor pentru  asigurarea completitudinii proiectării, 

documentarea ştiinţifică, definirea competenţelor/ obiectivelor, corelarea segmentelor proiectării, a 

structurilor funcţionale: obiective/competenţe -strategie-evaluare, de realizare a proiectării didactice pe 

baza programelor analitice şi a ghidurilor metodologice existente în şcoli, sub formă de portofolii 

didactice incluzând planificările secvenţiale, proiectele de lecţie, suporturile teoretice ale lecţiilor, CD-

uri sau planşe, aplicaţii, fişe de lucru, teste şi instrumente de evaluare. 

 Preocuparea permanentă pentru îndrumarea, încurajarea şi sprijinirea elevilor talentaţi şi capabili de 

performanţe  

Managementul relaţiei profesor-elev şi al comunicării didactice, asigurarea calităţii comportamentului 

didactic, au constituit standarde de performanţă pentru profesorii de discipline artistice. 

                                                                                         

 

5.9. Activitatea Comisiei Diriginţilor – Responsabil prof. Andrei Valentina 

 

COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 

managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite 

ulterior. Principalele activităţi derulate: 

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor; 

 Elaborarea planificărilor pentru Consiliere și orientare conform programelor in vigoare; 

 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale 

ale şedinţelor si propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe; 

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor; 

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi 

din mediu familial dezorganizat sau mono-parental. 

 

Activitatea desfăşurată 
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Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în  

vederea desfăşurării activităţilor: 

de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de consiliere şi 

orientare) 

de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

Puncte forte: 

diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes educativ 

ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu 

părinţii 

diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri calitativi 

înalţi ora de dirigenţie 

Puncte slabe: 

Sunt situaţii în care diriginţii desfăşoară orele de dirigenţie în afara școlii, fără insa a anunţa din timp 

locaţia și tipul activităţii derulate. 

Unii diriginţi nu respectă programa de consiliere şi orientare, folosind ora pentru a aprofunda materia pe 

care o predau;  

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi extraşcolare, 

activităţi educative cu părinţii) şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite: 

Puncte forte: 

diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi semestriale la 

consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul şcolii 

majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului 

de diriginte; 

toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; majoritatea 

diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună; 

majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi 

coordonează; 

Puncte slabe: 

Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare 

şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse conform planificării. 

 

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de management 

al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor 

Puncte forte: 

majoritatea  diriginţilor au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară al colegiului la clasă; 

majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor 

tensionate de tip elev-elev sau elev – profesor; 

majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi 

promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă; 

Puncte slabe: 

există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se 

manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict; 

nu există un parteneriat interinstituţional stabil care să permită consilierea psihopedagogică a elevilor; 

 

Activităţi de consiliere şi orientare a elevilor 

Puncte forte: 

- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la clasele  

a VIII-a și a XII-a) privind programa și calendarul Evaluării Naționale/ alexamenului de Bacalaureat și 

traseul socioprofesional al absolvenţilor. 

 

 

 

 

 

Semestrul I – activități 
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Activitate Clasă Diriginte 

Expoziție permanentă 

 

clasele primare toți diriginții  

de la clasele primare 

27 sept – Cum să fiu un pieton isteţ? 

 

sept. 2017 – Şcoala în siguranţă 

(activitate desfăşurată în colaborare cu Poliţia Rutieră 

Neamţ) 

 

Prietenii pădurii (ateliere de lucru pentru Proiectul 

educaţional „Pădurea – prietena mea“ (măşti, bannere, 

teatru) 

 

Carrefour – la început de an şcolar  (sponsorizare cu 

daruri şi materiale educative) 

Clasa I 

 

Clasa I 

 

 

 

Clasa I 

 

 

 

Clasa I 

 

 

Prof. Şulea Cătălina 

 

Prof. Şulea Cătălina 

 

 

 

Prof. Şulea Cătălina 

 

 

 

Prof. Şulea Cătălina 

 

21-22 sept – Peisaj în aer liber 

(activitate de desen şi pictură pe platforma „Curtea 

Domnească“ – expoziţie 

 

Carnavalul Toamnei 

 

Lunar - Activităţi interactive susţinute la Liceul cu 

Program Sportiv, Liceul Teologic „Sfinţii Împăraţi 

Constantin şi Elena“, Şcoala „Elena Cuza“, Liceul 

„Dimitrie Leonida“ 

 

Clasa a XII-a A 

 

 

Clasa a IV-a 

 

Clasa a IX-a A 

 

Prof. Pop Mihaela 

 

 

Prof. Horciu Angelica 

 

Prof. Urdă Mirela 

Activități sportive 

Deschiderea anului competițional  

(1 oct.2017) 

clasa a XII-a M 

 

 

prof. Hanganu Constantin 

 

 

5 octombrie – Ziua Educaţiei 

 

5 oct – A fi sau a nu fi educat 

(cafeneaua Spot Piatra Neamţ) 

 

„Educaţie prin muzică“ 

 

„Educarea gustului“ (ieşire la cofetărie) 

 

Dezbatere despre viaţa şi munca în străinătate – 

invitat din Anglia 

 

Educaţie... prin vizită la Muzeul de Istorie 

 

Vizită la Muzeul de Istorie 

 

 

Educaţie prin... literatură 

 

4 oct –Bucătăraşii pricepuţi(show culinar pentru copii, 

concurs culinar în colaborare cu Shopping City Piatra 

Neamţ şi Asociaţia Christiana 

5 oct – Dezbatere pe tema 

Etapele evoluţiei unui grup 

 

 

 

Clasa a IX-a A 

 

 

clasa a X-a M  

 

clasa a VIII-a M 

 

clasa a XI-a M 

 

 

clasa a XII-a M 

 

clasa a V-a A 

clasa a VI-a A 

 

clasa a VIII-a A 

 

clasa I 

 

 

 

clasa a X-a AV 

 

 

 

Prof. Urdă Mirela 

 

 

prof. Cataramă Ionela  

 

prof. Poşchin Iolanda 

 

prof. Găină-Romila Adrian 

 

 

prof. Hanganu Constantin 

 

prof. Greşanu Camelia 

prof. Grigore Mihaela 

 

prof. Andrei Valentina 

 

prof. Şulea Cătălina 

 

 

 

prof. Pozdercă Mihaela 
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Fizionare de film educativ 

 

Ziua Educaţiei – activitate pe grupe, poster, 

machetă 

 

27-29 oct – Excursie Cluj-Oradea 

 

 

Confecţionare de măşti şi ornamente  

pentru Hallowen 

 

31 oct –Happy Halloween 

 

Activitate de dezvoltare personală în cadrul 

proiectului Adicţii contemporane/ stil de viaţă 

armonios 

 

Efectele nocive ale chimiei – 

 gastronomia ucigaşă (dezbatere) 

 

 

clasa a VII-a M 

 

clasa a III-a  

 

 

clasa a V-a M 

clasa a V-a A 

 

clasa a II-a  

 

 

clasa a XI-a A 

 

 

clasa a IX-a A 

 

 

clasa a VII-a A 

 

prof. Tărniceriu Sânziana 

 

prof. Socea Ana 

 

 

prof. Stanciu Alina 

prof. Greşanu Camelia 

 

prof. Anisiei Daniela 

 

 

prof. Ungureanu-Paşcău 

Gabriela 

 

prof. Urdă Mirela 

 

 

prof. Mârcă Ana-Nuşa 

2 noiembrie – Enescu – atât de departe şi totuşi atât 

de aproape (proiect al clasei desfăşurat la Bacău) 

13-17 noiembrie  - ABC-urile muzicale de la 

Biblioteca Judeţeană (participare cu elevii clasei a X-a 

M) 

 

12 noiembrie – Vizionarea vernisajului expoziţiei 

„Bienalei Lascăr Vorel“ la Muzeul de Artă 

 

23-25 noiembrie – Festivalul Internaţional de 

Interpretare Muzicală Emanuel Elenescu 

 

 

20-24 noiembrie – concurs FORMIDABILII 

 

Concurs de desene Lumea Rubiz – partener Carrefour 

Piatra Neamţ 

 

16 noiembrie -Securitatea alimentaţiei şi  

alimentaţia raţională 

 

 

30 noiembrie – Thanksgiving day 

 

 

Activitate de dezvoltare susţinută la Biblioteca Vasile 

Conta 

 

noiembrie – Cum putem cunoaşte şi cultiva 

aptitudinile elevilor? 

 

clasa a X-a M 

 

 

clasa a X-a M 

 

 

 

clasa a XII-a A 

 

 

 

clasa a X-a M 

 

 

 

 

clasa I 

 

 

clasa I 

 

 

clasa a X-a AV 

 

 

clasa a XI-a A 

 

 

clasa a IX-a A 

 

 

clasa a VII-a A 

Prof. Cataramă Ionela 

 

 

Prof. Cataramă Ionela 

 

 

 

Prof. Pop Mihaela 

 

 

 

Prof. Cataramă Ionela 

 

 

 

 

Prof. Şulea Cătălina 

 

 

Prof. Şulea Cătălina 

 

 

Prof. Pozdercă Mihaela 

 

 

prof. Ungureanu-Paşcău 

Gabriela 

 

prof. Urdă Mirela 

 

 

prof. Mârcă Ana-Nuşa 

Dezbateri pe varii teme la clasă 

(dezbateri și jocuri) 

noiembrie 2017 

clasa a XI-a M prof. Găină-Romila Adrian 



66 

 

Sărbătorirea Zilei de 1 Decembrie 

 

 

Spectacol dedicat Zilei Naţionale cu participarea cls. 

I şi a II-a în sala de sport 

 

E vremea colindelor! 

 

Ziua Mondială a Luptei Împotriva Sida 

 

7 dec – vizionare Spectacol Planetariu la Muzeul de 

Istorie 

 

Activitate voluntariat la Asociaţia 

„ Născută Înger“ 

 

Secret Santa (daruri secrete împărţite colegilor din 

clasă) 

 

Ziua României – realizarea unui panou cu românaşi 

şi ecusoane pentru copii 

toate clasele  

 

 

clasa I 

clasa a II-a 

 

clasa a VI-a M 

 

clasa a V-a A 

 

clasa a XII-a A 

 

 

clasa a IX-a M 

 

 

clasa a VIII-a A 

 

 

clasa a III-a  

toți diriginții 

 

 

prof. Şulea Cătălina 

prof.  

 

prof. Corugă Marius 

 

prof. Greşanu Camelia 

 

prof. Pop Mihaela 

 

 

prof. Ciobanu Ioana 

 

 

prof. Andrei Valentina 

 

 

prof. Socea Ana 

15 dec – Colinde, colinde... 

 

Concert de Crăciun la Liceul de Arte 

 

 

Participare la Târgul de Crăciun de la Curtea 

Domească 

 

Serbare Vine, vine Moş Crăciun! (tradiţii şi obiceiuri 

de iarnă şi  

activitate Scrisorile pentru Moş! 

 

Concertul clasei 

 

 

Petrecere de Crăciun 

 

Tradiţii şi obiceiuri (interpretări artistice) 

 

Serbare de Crăciun 

 

Concertul de Crăciun al clasei 

 

Acţiune de voluntariat în cadrul Târgului de Crăciun 

pe platoul Curţii Domneşti (confecţionare de pliante 

şi decoraţiuni specifice sărbătorilor de iarnă) 

 

Poveste la castel ( serbare de sărbători) 

 

14 dec - Crăciunul – darul bucuriei 

 

15 dec  - Christmas poster  

 

 

Activitate de dezvoltare susţinută la Biblioteca Vasile 

Conta  

Clasa a VI-a M 

 

Clasa a IX-a M 

 

 

Clasa a IX-a M 

 

 

Clasa I 

 

 

 

Clasa a IX-a M 

Clasa a XII-a M 

 

Clasa a V-a M 

 

Clasa a VIII-a M 

 

Clasa a II-a 

 

Clasa a VII-a M 

 

Clasa a X-a AV 

 

 

 

 

Clasa a IV-a 

 

Clasa a X-a AV 

 

Clasa a XI-a A 

 

 

Clasa a IX-a A 

Prof. Corugă Marius 

 

Prof. Ciobanu Ioana 

 

 

Prof. Ciobanu Ioana 

 

 

Prof. Şulea Cătălina 

 

 

 

Prof. Ciobanu Ioana 

Prof. Hanganu Constantin 

 

Prof. Stanciu Alina 

 

Prof. Poşchin Iolanda 

 

Prof. Anisiei Daniela 

 

Prof. Tărniceriu Sânziana 

 

Prof. Pozdercă Mihaela 

 

 

 

 

Prof. Horciu Angelica 

 

Prof. Pozdercă Mihaela 

 

prof. Ungureanu-Paşcău 

Gabriela 

 

prof. Urdă Mirela 
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Serbarea Crăciunului 

 

Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou 

 

 

 

Clasa pregătitoare 

 

Clasa a VII-a A 

 

 

prof. Brânzei Rodica 

 

prof. Mârcă Ana-Nuşa 

Ianuarie 2018 - Responsabilităţi şi drepturi (articole 

de legi) 

 

ABC-urile muzicale 

 

Cum e la 18 ani?(dezbatere) 

 

Când e ziua mea de naştere? 

 

Ce doresc să devin? (dezbatere) 

 

Vizionare film – Cinema City 

 

 

Să ne cunoaştem mai bine la... o prăjitură! 

Clasa a VIII-a M 

 

 

Clasa a X-a M 

 

Clasa a XII-a M 

 

Clasa I 

 

Clasa a VIII-a A 

 

Clasa a X-a AV 

 

 

Clasa a VI-a A 

Prof. Poşchin Iolanda 

 

 

Prof. Cataramă Ionela 

 

Prof. Hanganu Constantin 

 

Prof. Şulea Cătălina 

 

Prof. Andrei Valentina 

 

Prof. Pozdercă Mihaela 

 

 

Prof. Grigore Mihaela 

Participări la lansări de carte  clasele de liceu prof. Găină-Romila Adrian 

Serbare de Crăciun 

(șezătoare, colinde) 

 

clasa a II-a 

clasa a IV-a 

clasa a III-a 

clasa pregătitoare 

prof. Socea Ana/ 

prof. Brânzei Rodica/ 

prof. Horciu Angelica 

prof. Brânzei Rodica 

 

Mihai Eminescu – sărbătorit! 

(recitare poezii – Joc/ concurs, desene realizate 

din opera eminesciană, cântece) -  ianuarie 2018 

clasa a II-a 

clasa a III-a 

clasa pregătitoare 

 

prof. Anisiei Daniela 

prof. Socea Ana/ 

prof. Brânzei Rodica 

 

168 ani de la naşterea poetului M. Eminescu! 

 

Minispectacol M. Eminescu 

 

Recital de poezie – M. Eminescu 

 

Mihai Eminescu,  Luceafărul poeziei româneşti 

(prezentare ppt şi recitare de poezii) 

clasele de gimnaziu şi 

liceu 

 

clasa a XI-a M 

 

clasa a IV-a 

 

clasa a III-a 

profesorii de limbă şi 

literatură română 

 

prof. Găină-Romila Adrian 

 

prof. Horciu Angelica 

 

prof. Socea Ana 

Sărbătorirea Zilei de 24 ianuarie 
pe 23 ian 2018 

(activități de Ziua Unirii) 

 

La mulţi ani, România! 

 

 

Unirea Principatelor – informare power point 

 

 

ianuarie -Hai la teatru! ( piesa de teatru Zburătorul) 

 

 

Participare la emisiune -  1TV 

toate clasele 

 

 

 

clasa a VI-a M 

clasa a VI-a A 

 

clasa a V-a A 

 

 

clasa a II-a 

 

 

clasa a II-a 

toți diriginții 

 

 

 

prof. Corugă Marius 

prof. Grigore Mihaela 

 

prof. Greşanu Camelia 

 

 

prof. Anisiei Daniela 

 

 

prof. Anisiei Daniela 
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Sărbătorirea zilelor de  

naștere ale copiilor 

(permanent) 

clasele primare 

 

 

diriginții de la clasele 

primare 

 

Studierea metodologiilor de examen 

(ian. 2017) 

clasa a XII-a A 

clasa a XII-a M 

clasa a VIII-a A 

clasa a VIII-a M 

prof. Pop Mihaela 

prof. Hanganu Constantin 

prof. Andrei Valentina 

prof. Poşchin Iolanda 

 

 

Semestrul al II-lea – activități 

 

Activitate Clasă Diriginte 

Februarie 2018 

Concert caritabil " Vioară pentru Alin", actiune 

desfășurată la Școala de Arte „Sergiu Celibidache“ 

Roman, ce a fost mediatizată de Roman Tv şi de 

ziarpiatraneamt.ro 

 

29 mai 2018: Concert caritabil desfăşurat la Teatrul 

Tineretului, sub egida Festivalului "Ella 

Suciu",pentru 10 copii cu diverse afecţiuni cardiace, 

actiune televizată de Roman tv în cadrul emisiunii 

"Cazuri şi necazuri" și de ziarpiatraneamt.ro. 

 

 6 iunie 2018, la Biblioteca GT Kirileanu clasa a IX-a 

M alias grupul Friends Forever, a concertat şi a 

participat la Simpozionul " Unitate și armonie în 

diversitate", dedicat aniversării Centenarului Marii 

Uniri, desfășurat în cadrul proiectului "Dezvoltarea 

abilităților de viață - a fi, a ști, a face, a conviețui" 
 

 10 iunie 2018 - Concertul clasei intitulat  

"Să vină vacanța!" 

 

12 iunie 2018 – excursie la Iaşi (vizită la Palatul 

Culturii, Bojdeuca lui Creangăşi Grădina Botanică) 

 

 

Cluburi de lectură în cadrul Teatrului Tineretului, 

susţinute periodic 

 

6 iunie 2018 la Teatrul Tinererului, Club de 

lecturăOmul de zăpadă 

 

7 iunie 2018 la Teatrul Tineretului, Club de 

lecturăSofia Păpădia 

8 Martie –Omagiu mamei 

25 mai –Eliminarea riscului prin informaţii 

sănătoase 
6 iunie – Rămas bun, clase primare!  

O vară minunată! 

clasa a IX-a MM 

 

 

 

clasa a IX-a M 

 

 

 

 

clasa a IX-a M 

 

 

 

 

clasa a IX-a M 

 

clasa I M şi 

clasa a II-a M 

 

 

clasa I M 

 

 

casele I, a II-a, a III-a 

şi a VI-a 

 

 

 

clasele I, a II-a şi a III-

a 

 

 

clasa a IV-a M 

 

clasa a IV-a M 

 

 

clasa a IV-a M 

prof. Ciobanu Ioana 

 

 

 

prof. Ciobanu Ioana 

 

 

 

 

prof. Ciobanu Ioana 

 

 

 

 

prof. Ciobanu Ioana 

 

prof. Anisiei Daniela 

prof. Şulea Cătălina 

 

 

prof. Anisiei Daniela 

 

 

prof. Anisiei Daniela 

prof. Şulea Cătălina 

prof. Socea Ana 

prof. Corugă Marius 

 

prof. Anisiei Daniela 

prof. Şulea Cătălina 

prof. Socea Ana 

 

prof. Horciu Angelica 

 

prof. Horciu Angelica 

 

 

prof. Horciu Angelica 

 

Expoziție permanentă clasele primare toți diriginții 

de la clasele primare 
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26 martie 2018, în Săptămâna Altfel, la Cinema Dacia  

- vizionare film 

Pantera Neagră 

 

29 martie 2018 – vizită la 

Muzeul de Artă  

 

15 martie 2018 la Teatrul Tineretului,vizionare piesa 

Visătorul de Ada Milea  

 

 

La piesaj – activitate de creaţie pe muntele Cozla 

clasa I M 

clasa a II-a M 

 

 

clasa a VII-a A 

 

 

clasele primare 

 

 

 

 

clasa a VII-a A 

prof. Anisiei Daniela 

prof. Şulea Cătălina 

 

 

prof. Pop Mihaela 

 

 

prof. Horciu Angelica 

prof. Anisiei Daniela 

prof. Şulea Cătlina 

prof. Socea Ana 

 

prof. Pop Mihaela 

27 martie 2018 - " Faimoşi inventatori şi invenţiile 

lor " -lectură şi realizare de proiecte  

 

29 martie 2018 - Acţiune de caritate "Luceafărul" -

vizită, acţiuni educative împreună cu copii cu 

dizabilităţi  

 

5 iunie 2018 - Vizită la Muzeul de Ştiinţe  

clasa a VII-a A 

 

 

clasa a VII-a A 

 

 

 

clasa a VII-a A 

prof. Mârcă Nuşa 

 

 

prof. Mârcă Nuşa 

 

 

 

prof. Mârcă Nuşa 

Activități sportive – concursuri de badminton, baschet, 

tenis de masă – martie 2018 

26 mart 2018 - Vizită la Muzeul de Științe Naturale 

27 martie 2018 – la Teatrul Tineretului- vizionare a 

pieseiVisătorul 

Recitalul de chitară al elevilor din școală 

în mai 2018 -  la corpul C laProiectul primăriei cu 

Asociația Christiana, de amenajare a spațiului 

verde 

clasa a XII-a M 

 

clasa a V-a M 

 

clasa a V-a M 

 

 

clasa a V-a M 

prof. Hanganu Constantin 

 

prof. Stanciu Alina 

 

prof. Stanciu Alina 

 

prof. Stanciu Alina 

prof. Stanciu Alina 

Integrarea în grup – Alcoolul, o soluţie? 

Prevenire consum substante ilegale (etnobotanice) 

clasa a VIII-a M 

clasa a VIII-a M 

prof. Poşchin Iolanda 

prof. Poşchin Iolanda 

26 mart -Vizită la Muzeul de Artă și Etnografie 

27 mart -Jocuri geografice distractive 

 

28 şi 29 mart – Pregătire suplimentară clasele a XII-

a pentru Bacalaureat, disciplina geografie 

clasa a VII-a A 

 

clasa a V-a A 

clasa a V-a M 

 

clasele a XII-a 

 

prof. Mihalachi Clarisa 

 

prof. Mihalachi Clarisa 

 

prof. Mihalachi Clarisa 

Oră de educație sanitară – 19.04 

Întâlnire cu un polițist! – 20 apr 

Sărbătorim toți copiii! – Concursuri de recitări – 1 iun. 

2016 

clasa pregătitoare prof. Brânzei Rodica 

8 martie – Astăzi este ziua ta! (spectacol la Grădiniţa 

cu PP Nr. 12) 

 

26 mart – vizionare de film 

 

28 mart – vizită la Muzeul de Istorie 

Excursie la Sighişoara 

Clasa a VII-a M 

 

Clasa a VII-a M 

 

 

Clasa a VII-a M 

Clasa a VII-a M 

Prof. Tărniceriu Sânziana 

 

Prof. Tărniceriu Sânziana 

 

Prof. Tărniceriu Sânziana 

Prof. Tărniceriu Sânziana 
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pe 12 iunie 2018-  "Sărbătorirea finalului de an 

şcolar în oraş" 

29 mart  - "Aplicatii practice ale matematicii" 

26 martie - "Să ne cunoastem şi altfel"-plimbare şi 

joc în natură 

28 mart - Vizionare piesă de teatru Visatorul" 

5 iunie  -  Club de lectură 

clasa a VI-a A prof. Grigore Mihaela 

prof. Grigore Mihaela 

 

prof. Grigore Mihaela 

 

prof. Grigore Mihaela 

prof. Grigore Mihaela 

 2 mai 2018 – Prezentare facultăţi 

22 mai – Curs festiv 

27 martie - Vizită la Muzeul de Istorie 

clasa a XII-a M prof. Hanganu Constantin 

prof. Hanganu Costantin 

prof. Hanganu Constantin 

22 mai şi 4 iunie - Curs festiv! 

 

7 mai - Banchet! 

clasa a XII-a A 

a XII-a M 

clasa a VIII-a A 

clasa a VIII-a M 

clasa a VIII-a M 

Prof. Pop Mihaela 

Prof. Hanganu Constantin 

Prof. Andrei Valentina 

Prof. Poşchin Iolanda 

Prof. Poşchin Iolanda 

aprilie 2018 - Curs de manipulare susţinut de un 

medic veterinar din Anglia 

15 iunie – Activitate la sinagogă (miniconcert clasa a 

XI-a M) 

15 iunie – Activitate la  

Ziua „Victor Brauner“ 

clasa a XI-a A 

clasa a XI-a M 

 

 

 

 

clasa a XI-a M 

 

Prof. Paşcău Gabriela 

Prof. Romila Adrian 

 

Prof. Romila Adrian 

 

Prof. Romila Adrian 

26 martie – Colaj 

 

27 martie – Afişe 

 

29 martie - Film 

 

2 mai – vizionare film 

Clasa a XI-a A Prof. Paşcău Gabriela 

 

Prof. Paşcău Gabriela 

 

Prof. Paşcău Gabriela 

 

Prof. Paşcău Gabriela 

 

26 martie -Confecționare a unor cărți! 

4 iunie - Socializare la cofetărie! 

4 iunie - Curs festiv! 

clasa a VIII-a A 

 

Prof. Andrei Valentina 

Prof. Andrei Valentina 

Prof. Andrei Valentina 

La mulți ani, copile! – 1 iun. 2016 toate clasele toți diriginții 

30 aprilie – excursie pe Valea Oltului 

 

Închderea festivă a proiectului de voluntariat şi 

dezvoltare personalăAdicţii contemporane/ Stil de 

viaţă armonios, CAEJ, Nr. 79 

Clasa a IX-a A 

 

Clasa a IX-a A 

Prof. Urdă Mirela 

 

 

 

Prof. Urdă Mirela 

 

apr. - Teambilding Adicţii contemporane/ Stil de viaţă 

armonios 

 

mart – proiecţie film documentar  

Girls power 

 

 

Workshop de pregătire în sala de sport, realizat de 

Elena Petra Păduraru 

 

mai – vizionarea piesei de teatru  

Mamă, mi-am rupt mâna! 

Clasa a X-a A 

 

 

Clasa a X-a A 

 

 

 

Clasa a X-a A 

 

Clasa a X-a A 

Prof. Pozdercă Mihaela 

 

 

 

 

Prof. Pozdercă Mihaela 

 

 

 

Prof. Pozdercă Mihaela 

 

 

Prof. Pozdercă Mihaela 
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ANALIZA SOWT a activităţii comisiei: 

PUNCTE TARI 

Rata abandonului şcolar este mică; 

Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor  nu este foarte mare; 

Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale elevilor; 

Existenţa unui număr mic de elevi în clasă (la clasele de gimnaziu) permite o implicare mai bună a 

fiecărui elev şi cadru didactic în realizarea obiectivelor, o observare mai directă a elevilor de către 

profesori şi dirigintele clasei ; 

Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-părinţi, profesori-

profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ; 

Buna colaborare cu psihologul școlii 

 

PUNCTE SLABE 

 Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor cu activităţi şcolare împiedică desfăşurarea unor activităţi 

extraşcolare; 

 Familia nu este implicată suficient în activitatea de educare a copiilor; 

 Nivelul scăzut de cultură şi instruire al părinţilor; 

 Starea materială precară a unor familii. 

     

5.10. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 

 

Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, activitatea şcolară în Liceul de Artă s-a desfăşurat 

urmărindu-se optimizarea procesului instructiv-educativ, respectarea calendarului de activități şi adaptarea 

lui la noile reglementări de la Ministerul Educaţiei, dar şi la cerinţele mobile ale modernităţii. Rezultatele la 

testele semestriale au dovedit implicarea activă a cadrelor didactice în pregătirea elevilor. Interesul pentru 

editarea anuală a revistei „Lyceum” a atestat şi preocupările publicistice ale colectivului de elevi ai şcolii. 

În cadrul activităţilor extraşcolare, Liceul de Artă a reprezentat o instituţie prezentă, cu 

profesori-responsabili şi elevi, la numeroase concursuri, spectacole şi proiecte în parteneriat. Dată fiind 

noua structură a anului şcolar, dintre activităţi mai importante au fost: 

-Parteneriat cu Biblioteca Judeţeană (lunar): participări la concerte, expoziții, conferințe 

-participări la lansări de carte, de reviste, la cenaclu bilunar (susținut în Corpul B o dată la două 

săptămâni), la mini-concerte şi la expoziţii (la Biblioteca Judeţeană, Teatrul Tineretului și Muzeul de 

Istorie), la competiții sportive și artistice trecute în calendarele naționale (olimpiade de muzică și artă 

plastică, participări la olimpiada locală și județeană de limba română) 

-Comemorare de Ziua Naţională și de Ziua Unirii Principatelor, cu participare la manifestările 

artistice locale de la Sala Prefecturii (dec.2017) 

-minispectacol interactiv de Ziua Culturii Naționale și a poetului național (ianuarie 2018, în 

sala de festivități) 

-Concert de Crăciun, la Teatrul Tineretului (dec. 2017) 

-Balul Bobocilor, la Tequila Ștrand (noiembrie 2017) 

-excursii școlare organizate de diriginții unelor clase de gimnaziu și de liceu (clasele a XI-a M 

și a XI-a AP, excursie în iunie în Maramureș, cu prof. Gaină Adrian, Pașcău Gabriela, Hanganu 

Constantin) 

-ore speciale de dirigenție la clase de liceu, unde au fost invitați specializați care au vorbit 

despre diferite aspecte de interes ale vieții sociale privind adolescenții (droguri, viitorul profesional, munca 

și viața în străinătate etc. - la clasele a X-a M, A XI-a AP și a XI-a M s-au organizat discuții cu un medic 

veterinar rezident în Anglia) 

-cursuri festive pentru clasele terminale (a VII-a, a XII-a), în sala de festivități ”Theodor 

Macarie” 

                 -banchet cl. a VIII-a (iunie 2018, Pensiunea Camena, Piatra-Neamț) 

 

 

 

 

 

 

5.11. Activitatea bibliotecii şcolare  - Tanasă Vasile 
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1. Proiectarea activitatii 

 
Miron Costin spunea că ”cine nu știe a citi nu se poate instrui…” 

Se mai citește în ziua de azi?  Mai vin elevii la bibliotecă? Renunț la  calculator pentru o carte interesantă? 

Sau măcar aleg să citească romanul sau poezia și apoi să își  formulize prorpiile păreri și nu aleargă la 

volumul de comentarii semnate de ,,personae avizate”?.... 

Sânt întrebări la care noi, bibliotecarii școlari căutăm mereu răspuns și spre plăcuta noastră surpindere de 

multe  ori constatăm ca mici noștri colaboratori prefer compania volumelor din biblioteca noastră în locul 

ecranului calculatorului. 

 

Noi facem tot ce este posibil să-i aducem pe cei mici la bibliotecă și să le cultivăm de mici gustul 

pentru lectură. Elevii liceului de arte sunt copii speciali, cu o sensibilitatea crescută și prin educația de 

specialitate primită de această trăsătură de caracter sporește. Ei vin în contact cu biblioteca foarte devreme, 

încă înaite de a ști să citească pentru că la noi găsesc partiturile necesare începerii studiului la instrumentele 

muzicale. 

            În semestrul I al anului școlar 2017-2018 ne-am propus activități pe mai multe domenii de 

competență: informare activă, comunicare și activități de parteneriat. 

           Astfel în primele săptămâni ale anului școlar 2017-2018 bibliotecarul a reorganizat materialul 

bibliograpfic  și reînoirea fișelor de biblioteca atât pentru copii cât și pentru domnii profeosori. Această 

activitate parcursă corect ne ajută mult în munca noastră de peste an .În fiecare început de an noii elevi ai 

claselor mici vin însoțiți de doamna învățătoare să facă cunoștință cu biblioteca. Anul acesta au venit cei 

din clasa I împreună cu doamna învățătoare Șulea Cătălina. Au fost deosebiți de încântați și mândrii că 

fiecare s-a putut înscrie și are fiecare fișa lui personal.  

           La început de an școlar am distribuit la fiecare clasă împarte manuale școlare cu proces verbal de 

evidență la diriginți 

          În luna decembrie elevii claselor primare dar și gimnaziale au susținut un spectacol de datini și 

obiceiuri de iarnă în sala Theodor Macarie al liceului nostru.  

         Domnul profesor dr. de limba română   Adrian Găină a donat licelui nostru cărti. 

 Mai mult, lumea cărţilor este însăşi, lumea copiilor care, cândva vor deveni adulţi, asemeni nouă. 

În perioada 1-2 martie 2018 în colaborare cu Casa Corpului Didactic am organizat în cadrul bibliotecii 

Liceului de Arte ”Victor Brauner” o activitate cultural cu ocazia naștertii marelui scriitor Ion Creangă. 

Programul artistic cuprinde următoarele teme: 

-Portrete și moment portrestistice din Amintiri din copilărie 

-Lectură expresivă din romanul Amintiri din copilărie 

Acest eveniment a fost coordonat de d-nul Tanasă Vasile împreună cu domnul profesor Găina Adrian și 

doamna profesoară Pozdercă Mihaela. La acest eveniment au participat copii de la clasa a II-a împreună cu 

doamna învățătoare Anisiei Daniela  

          În perioada Mai și Iunie 2018 am participat la cursuri de formare pentru  bibliotecari susținut la 

Școala Gimnazială Daniela Cuciuc Piatra Neamț. 

Creșterea indicelui de lectură prin: 
- creșterea numărului de publicații consultate la sală (stabilirea cu profesori / învățători să dea teme care să 

presupună găsirea unei definiții din dicționar, rezolvarea unui exercițiu dintr-o culegere, informații din 

materialele de referință ale bibliotecii) 
- consultarea documentelor audio sau audio-video în grup 
- mai multe publicații împrumutate la o vizită (influențează negativ frecvența) 
- punerea în circulație a copilor după documente (o poezie dintr-o culegere, solicitată de mai mulți elevi ai 

unei clase, în același timp) 
 

2. Realizarea activitatilor 

     - am organizat resursele bibliotecii in vederea punerii lor la dispozitia utilizatorilor in cadrul activitatilor 

     - am realizat complet, corect, legal operatiile biblioteconomice prin colaborare cu alte compartimente 

     - am gestionat si pastrat bine dotarile bibliotecii 

     - am organizat expozitii, vizite si intalniri tematice, ateliere de creatie privind promovarea ofertei 

bibliotecii in comunitate si atragerea de cititori 
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3. Comunicare si relationare 

- am relationat eficient cu intregul personal al unitatii, precum si cu utilizatorii externi 

- am atras elevii catre activitatile bibliotecii si stimularea lecturii 

- am manifestat atitudini morale si civice  

4. Managementul carierei si al dezvoltarii personale 

- am identificat nevoi proprii de dezvoltare 

- am aplicat in activitatea curenta cunostinte dobandite  

5. Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii liceului 

- am realizat integral si la timp atributiile stabilite prin fisa postului 

- am respectat Regulamentul de organizare si functionare a bibliotecii, precum si Regulamentul intern, 

respectand normele PSI si de protectie a muncii 

- am initiat si derulat proiecte si parteneriate 

- m-am implicat in stimularea donatiilor si obtinerea unor sponsorizari in scopul dezvoltarii resurselor 

bibliotecii. 

 

 

5.12. COMPARTIMENTUL  SECRETARIAT – Responsabil Rusu Nicoleta, Grosu Nicoleta 

 

 În anul şcolar 2017-2018 compartimentul secretariat și informatizare a urmărit să îndeplinească la 

timp toate sarcinile stabilite de conducerea liceului, precum şi orice altă situaţie ivită  în cursul programului 

de lucru. 

  La începutul anului şcolar, compartimentul secretariat a avut drept sarcini rezolvarea problemelor 

legate de încadrarea personalului didactic şi cele privind încrierea elevilor nou veniţi. În acest sens, au fost 

întocmite statele de funcţii, fişa de încadrare şi dosarele personale ale cadrelor didactice, conform 

indicaţiilor primite de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ.   

Au fost operate modificările salariale în programele de evidenţă a salariaţilor (REVISAL şi 

EDUSAL) - modificări aferente lunilor ianuarie, respectiv martie 2018. De asemenea, s-au făcut calcule 

pentru stabilirea necesarului  pentru acordarea diferenţelor salariale stabilite în baza hotărârilor 

judecătoreşti. 

S-au întocmit decizii pentru comisiile prevăzute în Organigrama instituţiei precum şi pentru 

diversele modificări salariale. 

Pentru personalul nou încadrat s-au încheiat contracte de muncă şi li s-a stabilit salariul de încadrare, 

conform vechimii în învăţământ şi gradelor didactice. 

Pentru plata salariilor au fost întocmite lunar pontajele conform datelor din condicile de prezenţă şi 

au fost predate compartimentului contabilitate pentru întocmirea statelor de plată. 

Au fost întocmite situaţiile statistice pentru începutul şi sfârşitul anului şcolar şi au fost introduse în SIIIR, 

iar documentele scrise au fost predate la ISJ Neamţ. 

Elevii nou veniţi în unitatea şcolară au fost înregistraţi în registrele de evidenţă a elevilor şi în 

registrele matricole, iar în baza acestor înregistrări au fost completate cataloagele cu numerele matricole 

corespunzătoare fiecărui elev. Pentru elevii veniţi din străinătate au fost întocmite dosarele pentru 

echivalarea studiilor de către ISJ Neamț. 

Au fost întocmite dosarele pentru alocaţii pentru elevii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care 

continuă studiile în unitatea de învăţământ, atât la începutul anului şcolar, cât şi lunar. De asemenea, au fost 

întocmite dosarele pentru burse sociale, pentru rechizite, „Bani de liceu” şi a fost întocmită situaţia lunară 

pentru distribuirea produselor din programul “Cornul şi laptele”. 

A fost întocmit proiectul de încadrare pentru anul şcolar 2018 – 2019 şi s-au respectat etapele privind 

ocuparea porturilor pentru anul şcolar următor, respectiv întocmirea listelor cu personalul didactic care 

îndeplineşte condiţiile de pensionare în anul şcolar 2017 – 2018, întocmirea listelor şi transmiterea 

situaţiilor cu personalul didactic care solicită menţinerea în activitate peste vârsta de pensionare, întocmirea 

şi comunicarea la ISJ Neamţ a situaţiilor privind completarea normei didactice. 

Au fost comunicate la timp toate adresele primite de la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ către 

direcţiune, către şcolile din subordine şi către alte persoane interesate. De asemenea, au fost furnizate toate 

informaţiile cerute de Inspectorat sau de alte instituţii.  

Referitor la organizarea examenelor, a fost respectat calendarul desfășurării acestora și metodologia 

organizării lor. Examenele organizate la nivelul unității de învățământ au fost: Evaluarea Națională 2, 4, 6, 

Evaluarea națională la clasa a VIII-a, simulări ale acestor examene, simulare la examenul de Bacalaureat, 

desfășurată la clasele a XI-a și a XII-a, probele orale din cadrul examenului de Bacalaureat (limba română, 
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limba internațională și competențele digitale), examene pentru probe de aptitudini la profilul muzică și arte 

vizuale pentru admiterea în clasa a VIII-a.  

După examenele naționale a fost organizată admiterea computerizată pentru un număr de 12 elevi 

care au solicitat să participe la acest tip de admitere.  

În urma finalizării examenului de bacalaureat au fost completate cu celeritate diplomele de bacaureat 

necesare pentru înscrierea la facultate a absolvenților de liceu. De asemenea, pentru aceștia au fost 

completate și celelate diplome primite de la ISJ Neamț (certificate pentru promovarea  probelor orale la 

examenul de bacalaureat), diplomele pentru absolvenții claselor a VIII-a. 

 

             6.  PERFORMANŢA ŞCOLARĂ.  

6.1. EVALUARE NAŢIONALĂ    11, 13 iunie 2018 

 

 

1.Rezultate: Evaluare Naţională 

Procent elevi promovați cu note peste 5 = 73,68 %.  

2.Media pe şcoală la Evaluare Naţională 2017 = 5.72 

 

LIMBA ROMÂNĂ 

 

Concluzii limba română 

 

1.Media pe şcoală Evaluare Naţională  limba română  = 5.46 

2.Procent elevi cu note peste 5 =      89,47 % 

3.Procent elevi cu note sub 5 =         10,52 % 

4.Procent elevi cu note sub 3 =        0 % 

În urma afișării rezultatelor, au fost depuse un număr de 4 contestații la disciplina limba română. În urma 

corectării tezelor după contestații 3 elevi au obținut o mărire a notei (de la 6,70 la 7,35, de la nota 8,00 la 

nota 8,15, de la nota 7,20 la nota 8,15), iar unul a obținut o scădere a notei (de la 7,60 la 7,45) 

 

 

MATEMATICĂ 

 

 

Concluzii matematică: 

1.Media pe şcoală Evaluare Naţională matematica = 4.98 

2.Procent elevi promovati cu note peste 5 =    52,63 % 

3.Procent elevi cu note sub 5 =        44,73% 

4.Procent elevi cu note sub 3 =        2.63%; 

Proba 
elevi 

înscrişi 

elevi  

prezenţi 

Note de : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Media E.N. 38 38 0 0 4 6 11 8 6 1 2 0 

Procente 100 % 100% 0 0 10,52 15,78 28,94 21,05 15,78 2,63 5,26 0 

Proba 
elevi 

înscrişi 

elevi  

prezenţi 

Note de : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Română 38 38 0 0 1 3 7 10 7 6 4 0 

Procente 100 % 100 % 0 0 2.63 7.89 18.42 26.31 18.42 15,78 10,52 0 

Proba 
elevi 

înscrişi 

elevi  

prezenţi 

Note de : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Matematic

ă 
38 38 1 0 9 8 9 8 1 2 0 0 

Procente 100 % 97,87% 2.63%     --    23.68% 
21.05

% 
23.68% 

21.05

% 
2.63% 5.26% -- -- 

2018 
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În urma afișării rezultatelor, au fost depuse un număr de 4 contestații la disciplina limba română. În urma 

corectării tezelor după contestații 3 elevi au obținut o mărire a notei (de la 6,70 la 7,35, de la nota 8,00 la 

nota 8,15, de la nota 7,20 la nota 8,15), iar unul a obținut o scădere a notei (de la 7,60 la 7,45). 

 

 

 

 

1.Rezultate: Evaluare Naţională 

Procent elevi promovați cu note peste 5 = 71,73 %  

2.Media pe şcoală la Evaluare Naţională 2017 = 5.97 

 

LIMBA ROMÂNĂ 

Concluzii limba română 

1.Media pe şcoală Evaluare Naţională  limba română  = 6.95 

2.Procent elevi cu note peste 5 = 89,13 % 

3.Procent elevi cu note sub 5 = 10,86 % 

4.Procent elevi cu note sub 3 =  4,34% 

MATEMATICĂ 

Concluzii matematică: 

5.Media pe şcoală Evaluare Naţională matematica = 5.00 

6.Procent elevi promovati cu note peste 5 = 45,65 %  

7.Procent elevi cu note sub 5 = 54,34%  

8.Procent elevi cu note sub 3 = 13,04 %; 

 

 

 

1. Rezultate: Evaluare Naţională 

Procent elevi promovați cu note peste 5 =  76,30 %  

2.Media pe şcoală la Evaluare Naţională 2016 = 6,48 

LIMBA ROMÂNĂ 

Proba 
elevi 

înscrişi 

elevi  

prezenţi 

Note de : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Media E.N. 47 46 0 2 1 10 9 13 6 3 2 0 

Procente 100 % 97,87% 0 4,34 2,17 21,73 19,56 28,26 13,04 6,52 4,34 0 

Proba 
elevi 

înscrişi 

elevi  

prezenţi 

Note de : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Română 47 46 0 2 1 2 7 4 17 11 2 0 

Procente 100 % 97,87% 0 4,34 2,17 4,34 15,21 8,69 36,95 23,91 4,34 0 

Proba 
elevi 

înscrişi 

elevi  

prezenţi 

Note de : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Matematic

ă 
47 46 0 6 9 10 8 6 4 1 2 0 

Procente 100 % 97,87% 0 13,04 19,56 21,73 17,39 13,04 8,69 21,73 4,34 0 

Proba 
elevi 

înscrişi 

elevi  

prezenţi 

Note de : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Media E.N. 38 37 0 0 3 1 6 6 7 8 6 0 

Procente 100% 97,36% 0 0 7,90 2,64 15,78 15,78 18,42 21,06 15,78 0 

Proba 
elevi 

înscrişi 

elevi  

prezenţi 

Note de : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Română 38 37 0 2 1 5 3 12 3 9 2 0 

Procente 100 % 97,36% 0 5,25 2,64 13,16 7,90 31,58 7,90 23,68 5,25 0 

2017 
 

2016 
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Concluzii limba română 

1.Media pe şcoală Evaluare Naţională  limba română  = 7.04  

2.Procent elevi cu note peste 5 = 76.30 % 

3.Procent elevi cu note sub 5 = 21.05 % 

4.Procent elevi cu note sub 3 =  5.26 % 

MATEMATICĂ 

Concluzii matematică: 

1.Media pe şcoală Evaluare Naţională matematica = 5.93 

2.Procent elevi promovati cu note peste 5 = 73.67 % ( mai mare decat media pe tara); 

3.Procent elevi cu note sub 5 = 23.68 % (mai mic decat media pe tara) 

4.Procent elevi cu note sub 3 = 5.26 %; 

 

 

 

1.Rezultate: Evaluare Naţională 2015 

Procent elevi promovați cu note peste 5  =   93,18 

2. Media pe şcoală la  Evaluare Naţională   = 7,06    

LIMBA ROMÂNĂ 

Concluzii limba română 

1.Media pe şcoală Evaluare Naţională  limba română  =   7,31 

2.Procent elevi cu note peste 5 =  88,64 

3.Procent elevi cu note sub 5 =  11,36 

4.Procent elevi cu note sub 3 =   0 

MATEMATICĂ 

 

Concluzii: 

1.Media pe şcoală Evaluare Naţională matematica =  6,81 

2.Procent elevi promovati cu note peste 5 =  79,54 

3.Procent elevi cu note sub 5 =  20,45 

Proba 
elevi 

înscrişi 

elevi  

prezenţi 

Note de : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Matematic

ă 

38 37 
0 2 5 2 8 8 6 4 2 0 

Procente 100 % 97,36% 0 5.25 13.16 5.25 21.06 21.06 15.78 10.55 5.25 0 

Proba 
elevi 

înscrişi 

elevi  

prezenţi 

Note de : 

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Media 

E.N. 
44 44 0 1 0 2 8 8 8 16 1 0 

Procente 100 % 100% 0 2,88 0 4,54 18,18 18,18 18,18 36,36 2,28 0 

Proba 

elevi 

înscri

şi 

elevi  

preze

nţi 

Note de : 

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Română 44 44 0 0 1 4 2 11 5 16 5 0 

Procente 
100 

% 

100

% 
0 0 2,28 9,10 4,54 25 11,36 36,36 11,36 0 

Proba 
elevi 

înscrişi 

elevi  

prezenţi 

Note de : 

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Matemati

că 
44 44 0 1 0 8 6 7 8 11 3 0 

Procente 
100 

% 

100

% 
0 2,28 0 18,18 13,64 15,90 18,18 25 6,82 0 

2015 
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4.Procent elevi cu note sub 3 =  2,27 

 

6.2. Admiterea la LAVB   mai – iunie 2018 

a. SPECIALIZAREA ARTE VIZUALE 

ARTE PLASTICE 

Nr. 

crt. 

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele 

candidatului 
Şcoala de provenienţă 

APT 

Media 

probe 

aptitudini 

MA 

Media de 

admitere 

MFA 

Media finala 

de admitere 

Rezultat 

final 

1.  MORȚE I.C. IOANA-MIRUNA 
Șc. Gim. Nr. 2 Piatra 

Neamț 
10,00 9.88 9.97 ADMIS 

2.  
PĂR I.L. LAURENȚIU-

EMANUEL 

Șc. Gim. Nr. 2 Piatra 

Neamț 
10,00 7.49 9.37 ADMIS 

3.  CÎMPEANU C.L. LAURA-ILIANA 
Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra Neamț 
9.00 8.34 8.83 ADMIS 

4.  ALBERT I. RENATA-SORINA 
Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra Neamț 
9.50 6.48 8.74 ADMIS 

5.  HANTĂR-LATEȘ I. ILINCA 
Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra Neamț 
9.50 5.83 8.58 ADMIS 

6.  PEPENE V.L. ANA-CATINCA 
Șc. Gim. Nr. 3 Piatra 

Neamț 
8.5 7.49 8.24 ADMIS 

7.  LEFTER A. ELENA-FLORINA 
Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra Neamț 
9.00 5.91 8.22 ADMIS 

8.  
BOTEZATU I. CATERINA-

IONELA-ELENA 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra Neamț 
8.5 6.29 7.94 ADMIS 

9.  PINTILIE M. ELENA-IULIANA 
Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra Neamț 
8.00 7.73 7.93 ADMIS 

10. 
DUMITRACHE C.C. ADELINA-

NICOLETA 

Șc. Gim. ”Nicu Albu” 

Piatra Neamț 
7.50 7.84 7.58 ADMIS 

11. STOICA O. MARIA-ELISA 
Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra Neamț 
8.00 4.96 7.24 ADMIS 

12. AȘTEFĂNESEI S. SABINA 
Șc. Gim. ”I. Gervescu” 

Săvinești 
7.50 6.45 7.23 ADMIS 

13. 
HODOROGEA V. MARIA-

RAMONA 

Șc. Gim. Nr. 3 Piatra 

Neamț 
7.00 5.80 6.70 ADMIS 

14. AXINTE I. GABRIEL Șc. Gim. Borlești 6.50 6.93 6.60 ADMIS 

 

ARTE DECORATIVE 

 

15. MILSTEIN H.C. MATEI 
Șc. Gim. Nr. 2 

Piatra Neamț 
9.50 8.41 9.22 ADMIS 

16. 
FILIP D.D. ALEXANDRU-

ANDREI 

Șc. Gim. ”Daniela 

Cuciuc” Piatra 

Neamț 

9.00 8.05 8.76 ADMIS 

17. SCURTU I. IONELA-AMALIA 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra 

Neamț 

9.50 6.39 8.72 ADMIS 

18. ANGHEL D. ANDRA-EVELINE 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra 

Neamț 

9.00 7.17 8.54 ADMIS 

19. NASTASĂ D. ANA-ROSARIA 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra 

Neamț 

8.50 7.27 8.19 ADMIS 

20. 
PINTILIE G. FLORENTINA-

ROBERTA 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra 

Neamț 

9.00 5.37 8.09 ADMIS 
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21. 
MUNTEANU V.C. CORINA-

ANDREEA 

Șc. Gim. Nr. 3 

Piatra Neamț 
8.50 6.56 8.01 ADMIS 

22. TEODORESCU I. IOANA-LUCIA 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra 

Neamț 

8.00 6.19 7.54 ADMIS 

23. MATEI V. MARIA 

Lic. Teologic "Sf. 

Impărați Constantin 

și Elena ” P. Neamț 

8.00 5.93 7.48 ADMIS 

24. 
ASANDULUI A ANDREEA-ANA-

MARIA 

Șc. Gim. ”I.I. 

Mironescu” Tazlău 
8.00 5.80 7.45 ADMIS 

25. COJOCARU I. NARCIS-MARIAN 

Lic. Tehnologic 

”Ion Creangă” 

Pipirig 

7.50 6.37 7.21 ADMIS 

26. 
PANȚÎRU C. ISABELA-

PARASCHIVA 

Șc. Gim. Nr. 1 

Zănești 
6.50 8.63 7.03 ADMIS 

27. APAȚIE V. ALEXANDRU-IONUȚ 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra 

Neamț 

7.00 6.88 6.94 ADMIS 

28. POPA C. ANA-MARIA Șc. Gim. Vaduri 7.00 6,94 6.94 ADMIS 

 

b. SPECIALIZAREA MUZICĂ 

 

Nr

. 

crt

. 

Numele, iniţiala tatălui şi 

prenumele candidatului 

Şcoala de 

provenienţă 

Instrument / 

disciplină 

APT 

Media 

probe 

aptitudin

i 

MA 

Media 

de 

admiter

e 

MFA 

Media 

finală 

Rezult

at 

final  

1. TRUFEA I. RAREȘ-IONEL 

Școala 

Gimnazială Mihai 

Eminescu Vaslui 

INSTRUMEN

TIST 
9,91 9,55 9,73 ADMIS 

2. 
COLNEA C. RADU-

CONSTANTIN 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra 

Neamț 

INSTRUMEN

TIST 
9,66 8,07 8,86 ADMIS 

3. NECHITA V. IOAN 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra 

Neamț 

INSTRUMEN

TIST 
10 7,68 8,84 ADMIS 

4. 
BONCIU S.M. RAREȘ-

MARIAN 

Șc. Gim. ”Mihail 

Andrei” Buhuși - 

BACĂU 

INSTRUMEN

TIST 
9,63 6,88 8,25 ADMIS 

5. 
LA MANCUSA A.M. 

EMANUELE 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra 

Neamț 

INSTRUMEN

TIST 
10 6,5 8,25 ADMIS 

6. 
BĂDIȚĂ A. DRAGOȘ-

DAMIAN 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra 

Neamț 

INSTRUMEN

TIST 
9,00 7,23 8,11 ADMIS 

7. BULAI D. DARIA-MARIA 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra 

Neamț 

INSTRUMEN

TIST 
9,33 6,84 8,08 ADMIS 

8. 
NEGREA C. IUSTIN-

CONSTANTIN 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra 

Neamț 

INSTRUMEN

TIST 
9,58 6,42 8,00 ADMIS 

9. 
STATIVĂ C. ȘTEFAN-

CRISTIAN 

Școala 

Gimnazială Mihai 

Eminescu Vaslui 

INSTRUMEN

TIST 
7,50 8,14 7,82 ADMIS 

10. 
AMARIȚEI C. ADRIAN-

FLORIN 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra 

INSTRUMEN

TIST 
8,75 6,55 7,65 ADMIS 
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Neamț 

11. CUMPĂT I. ALEXANDRU 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra 

Neamț 

INSTRUMEN

TIST 
8,50 6,21 7,35 ADMIS 

12. 
UNGUREANU D. VALERIU-

MARIAN 

Liceul Tehnologic 

”Mihail 

Sadoveanu” 

Borca 

INSTRUMEN

TIST 
8,16 5,86 7,01 ADMIS 

13. 
RĂSMERIȚĂ G. MARIAN-

GABRIEL 

Școala 

Gimnazială nr. 1 

Răucești 

INSTRUMEN

TIST 
7,33 6,2 6,76 ADMIS 

14. 
MACOVEI M. RALUCA-

ELENA 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra 

Neamț 

INSTRUMEN

TIST 
8,33 5,1 6,71 ADMIS 

15. 
BARCAN M. MARIA-

EVELINA 
Șc. Gim.  Costișa CORIST 10 8,89 9,44 ADMIS 

16. 
CIUCANU M. ISAURA-

MIHAELA 

Șc. Gim. ”V. 

Mitru” Tașca 
CORIST 10 7,88 8,94 ADMIS 

17. 
OUATU S. GERARD-

DAMIAN 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra 

Neamț 

CORIST 10 7,27 8,63 ADMIS 

18. 
DORNEANU M. 

ALEXANDRA-MARIA 

Liceul Tehnologic 

”Ion Creangă” 

Pipirig 

CORIST 9,00 7,83 8,41 ADMIS 

19. 
LUPU  D. PAULA-ANA-

MARIA 

Șc. Gim. Nr. 5 

Piatra Neamț 
CORIST 10 6,72 8,36 ADMIS 

20. MARIAN R. DENISA 

Lic. de Arte”V. 

Brauner” Piatra 

Neamț 

CORIST 9,66 6,44 8,05 ADMIS 

21. NISTOR I. MARIA 

Școala 

Gimnazială 

Cîndești 

CORIST 9,33 6,39 7,86 ADMIS 

22. 
PETROIU I. IOANA-

MANUELA 

Școala 

Gimnazială Piatra 

Șoimului 

CORIST 9,66 5,70 7,68 ADMIS 

23. 
VATAMANU V. MIRUNA-

MIHAELA 

Școala 

Gimnazială Petru 

Vodă, com. 

Poiana Teiului 

CORIST 10 4,80 7,4 ADMIS 

24. 
OLARU V. VASILICA-

ANDRA 

Școala 

Gimnazială V. 

Dănulescu 

Pâncești 

CORIST 8,50 5,38 6,94 ADMIS 

25. 
SANDU M. REBECA-

FERNANDA 

Școala 

Gimnazială 

Cîndești 

CORIST 8,66 4,88 6,77 ADMIS 

26. ROTARU A. MARIA 

Școala 

Gimnazială nr. 2 

Piatra-Neamț 

CORIST 6,00 7,24 6,62 ADMIS 

27. 
ZAHARIA D. ANDRA-

ELENA 

Școala 

Gimnazială com. 

Făurei 

CORIST 7,00 4,83 5,91 ADMIS 

 

 

6.3. BACALAUREAT 2018:  
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BAC  2015

Admişi Respinşi
Neprezentati Eliminaţi

BAC  2016

Admişi Respinşi
Neprezentati Eliminaţi

BAC  2014

Admişi Respinşi
Neprezentati Eliminaţi

BAC  2018

Admişi Respinşi
Neprezentati Eliminaţi

BAC  2017

Admişi Respinşi
Neprezentati Eliminaţi

Examenul de bacalaureat 2018 a fost organizat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Ordinul 

M.E.C.T.S. nr. 5507/06.10.2011, privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOVAŢI = 90,69%               PROMOVAŢI = 70,90 %                        PROMOVAŢI = 81,81% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOVAŢI = 72,88 %     PROMOVAŢI =    80,88%        PROMOVAŢI =   82,14% 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROMOVAŢI = 62,00 %                      PROMOVAŢI =      80,35 % 

 

 

 

 

 

 

REZULTATE BAC 2018 - NOMINAL 

 

 

Nume Clasa Sesiune 
Nota 

romana 

Nota 

istorie 

Proba E d) la 

alegere 

Nota 

proba 

E d) 

Media 

BAC 

Elevi 

înscrişi 

Elevi 

admişi 

Elevi 

respinşi 

Nepre-

zentaţi 

Eliminaţ

i 

Medii BAC 2018 

 sub 5 5 6 7 8 9 10 

57 45 7 5 0 6 1 17 10 15 7 0 
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1. 
BOLUM M. 

BIANCA-MARIA 
12ART IUNIE-IULIE 9,40 9,8 PSIHOLOGIE 10 9,73 

2. 
ARSENI P. 

REBECA-LIA 
12MZI IUNIE-IULIE 9 9,85 GEOGRAFIE 9,9 9,58 

3. 
BACIU D. 

NICOLAE 
12ART IUNIE-IULIE 9 9,75 GEOGRAFIE 9,9 9,55 

4. 
OPREA A.P. 

ANDREEA 
12ART 

AUGUST-

SEPTEMBRIE 
8,6 9,9 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
9,8 9,43 

5. 
MITRONCHE D.E. 

COSTIN-EMILIAN 
12MZI IUNIE-IULIE 9,8 9,7 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
8,7 9,40 

6. 
SÎRBU F.L. 

MIHAELA 
12ART IUNIE-IULIE 8,7 9,85 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
9,65 9,40 

7. 
FURTUNĂ I. ANA-

ELENA 
12ART IUNIE-IULIE 7,45 9,8 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
10 9,08 

8. 
AILENEI V. 

LAURA-VASILICA 
12MZC IUNIE-IULIE 7,3 9,85 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
9,8 8,98 

9. 
IVAN M. 

ALEXANDRA 
12ART IUNIE-IULIE 8,9 8,3 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
9,4 8,86 

10. 
CIUBOTARU M. 

DELIA 
12ART IUNIE-IULIE 7,5 9,55 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
9,35 8,80 

11. ROŞU D. CARRINA 12ART IUNIE-IULIE 7,5 8,7 GEOGRAFIE 9,95 8,71 

12. 
CĂSĂNDRESCU 

G.C. IOAN-CEZAR 
12ART IUNIE-IULIE 8,7 8,6 GEOGRAFIE 8,6 8,63 

13. BOTEZATU I. IOAN  12MZI IUNIE-IULIE 7,9 8,4 
LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
9,55 8,61 

14. 
STERIAN C. MARA-

ELENA 
12MZC IUNIE-IULIE 8,25 8,3 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
9,2 8,58 

15. 
NIUNIN T. 

MIHAELA 
12MZC IUNIE-IULIE 8,3 7,55 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
9,75 8,53 

16. 
GHERCIU T. 

GABRIELA 
12ART IUNIE-IULIE 6,85 9,45 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
9,1 8,46 

17. 
CUZUIOC N. 

BIANCA-ADELINA 
12MZI IUNIE-IULIE 8,6 7,65 GEOGRAFIE 9,1 8,45 

18. 
ASTANEI G. 

DENISA-ANA 
12ART 

AUGUST-

SEPTEMBRIE 
8,4 8,35 GEOGRAFIE 8,4 8,38 

19. 

ŢĂPUC-

NĂFĂREANU D. 

ALEXANDRU 

12ART IUNIE-IULIE 7,85 8,4 
LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
8,85 8,36 

20. 
ŞORIC D. ELENA-

CRISTINA 
12MZC IUNIE-IULIE 8 7,1 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
9,55 8,21 

21. 
COZMA C.C. 

TUDOR 
12ART IUNIE-IULIE 9,3 7,75 GEOGRAFIE 7,2 8,08 

22. 

CORDUNEANU Ş. 

ALICIA-

GEORGIANA 

12MZI IUNIE-IULIE 8,3 8,8 GEOGRAFIE 7,05 8,05 

23. 

ŢĂBĂRNAC N. 

PETRONELA-

LAURA 

12MZI IUNIE-IULIE 7,5 7,6 
LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
8,75 7,95 

24. 
GHEORGHIU G. 

NICOLETA 
12ART IUNIE-IULIE 6,8 7,7 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
9,1 7,86 

25. 

DASCĂLU A. 

SORANA-

MIHAELA 

12MZC IUNIE-IULIE 6,5 7,25 
LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
9,7 7,81 

26. 
ZAHARIUC D. 

ANDREI-DUMITRU 
12ART IUNIE-IULIE 5 8,95 GEOGRAFIE 9,25 7,73 
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27. 
IONIŢĂ G. ELENA-

DANIELA 
12MZC IUNIE-IULIE 9,2 5,7 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
8,1 7,66 

28. 
ŢÎRDEA A. 

ŞTEFAN-BOGDAN 
12MZC IUNIE-IULIE 6,55 7,7 GEOGRAFIE 8,55 7,6 

29. APOPEI I. LAURA 12ART IUNIE-IULIE 9 8 GEOGRAFIE 5,6 7,53 

30. 
MURARU S.D. 

ALEXANDRA 
12ART IUNIE-IULIE 5 7,5 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
9,3 7,26 

31. 
PATRAŞCU C.G. 

CRINA-ELENA 
12MZI IUNIE-IULIE 7,75 6,9 GEOGRAFIE 6,75 7,13 

32. 
PLEŞCAN V.D. 

DAN-MARIAN 
12MZI IUNIE-IULIE 5,4 7,5 GEOGRAFIE 8,1 7.00 

33. 
GÎRBULEŢ M. 

IONEL-ALIN 
12MZC IUNIE-IULIE 7,95 6,55 GEOGRAFIE 5,65 6,71 

34. 
DAVID D. DELIA-

ALEXANDRA 
12ART 

AUGUST-

SEPTEMBRIE 
5 5,5 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
9,6 6,70 

35. 
DARABAN T. 

VASILE-ANDREI  
12MZI IUNIE-IULIE 7,55 6,45 GEOGRAFIE 6,1 6,70 

36. 
DĂRÂNGĂ C. 

ELENA-CATRINEL 

12ART 

2017 
IUNIE-IULIE 6,15 5,1 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
8,85 6,70 

37. 

BUSNOSU T.C. 

TEODORA-

MARILENA 

12ART IUNIE-IULIE 6,2 6,25 
LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
7,6 6,68 

38. 
RADU A. ALINA-

IOANA 
12MZI IUNIE-IULIE 6,7 6 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
6,95 6,55 

39. ANDREI M. MIHAI 
12MZI 

2016 
IUNIE-IULIE 5,6 6,65 GEOGRAFIE 7,1 6,45 

40. 
LARGHERE N.M. 

MONICA-ELENA 
12MZC IUNIE-IULIE 6 6,55 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
6,75 6,43 

41. 

DIACONU O. 

ALEXANDRA-

VASILICA 

12ART 
AUGUST-

SEPTEMBRIE 
5,2 5,45 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
8,25 6,30 

42. 

ŞOROAGĂ A.C. 

AMALIA-

CONSUELA 

12ART 
AUGUST-

SEPTEMBRIE 
7,5 5 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
6,35 6,28 

43. 
CÎMPANU C.I. 

IONUŢ-SERGIU 
12ART IUNIE-IULIE 7 5,5 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
6 6,16 

44. 
GHELASĂ C.C. 

LARISA-ELENA 

12MZC 

2017 

AUGUST-

SEPTEMBRIE 
6,3 5 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
7,15 6,15 

45. 

NISTOR I. 

PETRONELA-

GEORGETA 

12MZC 
AUGUST-

SEPTEMBRIE 
5 5 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
8,3 6,10 

46. 
STOLNICEAN A. 

IOAN-IULIAN 
12MZI IUNIE-IULIE 6,85 6,3 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
5,15 6,10 

47. 

RUSSU C.P. 

MELANIA-

ANDREEA 

12ART IUNIE-IULIE 6,35 6,5 
LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
5,4 6,08 

48. 

JAMAL-BEZIM 

A.M.A. KARINA-

ANTONIA-LUISA 

12ART 

2017 
IUNIE-IULIE 5,5 6,2 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
6,4 6,03 

49. 
FRĂSINEL C. 

MARIAN-CRISTIAN 
12MZI 

AUGUST-

SEPTEMBRIE 
5 5,3 GEOGRAFIE 7,7 6.00 

50. 
AFLOAREI G. 

ELENA 
12MZC IUNIE-IULIE 4,10 5,10 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
1,95 RESPINS 

51. 
TOMAZI S. 

ANDREEA-ALINA 
12MZC 

AUGUST-

SEPTEMBRIE 
5,15 5,15 GEOGRAFIE 3,50 RESPINS 

52. PĂUCEANU D. 12MZC IUNIE-IULIE 5,00 5,50 LOGICĂ ŞI 2,10 RESPINS 
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EDUARD-ŞTEFAN  ARGUMENTARE 

53. 
MORARIU V. 

VLAD-CRISTIAN 
12MZC IUNIE-IULIE 5,00 6,00 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
1,95 RESPINS 

54. 
BARBU C. 

ŞTEFANA 
12MZC 

AUGUST-

SEPTEMBRIE 
7,7 6,85 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
4,25 RESPINS 

55. 
 DRĂGUȘANU C. 

MIRCEA GABRIEL 
12ART 

AUGUST-

SEPTEMBRIE 
5,70 5,05 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
2,30 RESPINS 

56. 
CAZACU F 

GEORGE NICOLAS 
12MZI IUNIE-IULIE 1,65 1,00 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
2,00 RESPINS 

57. 
POSTOLACHE C.C. 

DENISA-IOANA 
12MZC 

AUGUST-

SEPTEMBRIE 
5,20 0 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
0 NEPREZ. 

58. 
POPOVICI V. 

ELENA-CLAUDIA 
12ART 

AUGUST-

SEPTEMBRIE 
5.00 0 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
0 NEPREZ. 

59. 
PARASCHIV P 

BOGDAN PETRU 
12ART IUNIE-IULIE 3,7 2,80 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
0 

NEPREZ  

60. 
SAMSON C CRISTI 

GABRIEL 
12MZI IUNIE-IULIE 0 0 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
0 

NEPREZ 

61. 
RUSU G MIHAI 

ALIN 
12ART IUNIE-IULIE 0 0 

LOGICĂ ŞI 

ARGUMENTARE 
0 

NEPREZ 

 

 

6.4. EXAMENUL PENTRU CERTIFICAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE în 

învăţământul liceal, filera vocaţională, sesiunea: mai 2018 

 

 

Specializarea MUZICĂ 

Nr. 

crt 

Numele şi prenumele 

elevului 
Disciplina 

Proba 1 

SUSŢINERE

A 

PROIECTUL

UI 

Proba 2 

PROBA 

PRACTIC

Ă 

 

MEDIA 

 

1. 
ŢĂBĂRNAC N. PETRONELA-

LAURA 
SAXOFON 10 10 10 

2. STOLNICEAN A. IOAN - IULIAN TROMPETĂ 10 10 10 

3. PLEŞCAN V.D. DAN-MARIAN ȚAMBAL 10 10 10 

4. CUZUIOC N. BIANCA-ADELINA Vioară 10 10 10 

5. AILENEI V. LAURA - VASILICA 

Muzică 

tradiţională 

românească 

10 10 10 

6. 
DASCĂLU A. SORANA-

MIHAELA 

Muzică 

tradiţională 

românească 

10 10 10 

7. IONIŢĂ G. ELENA-DANIELA 

Muzică 

tradiţională 

românească 

10 10 10 

8. ŞORIC D. ELENA-CRISTINA 

Muzică 

tradiţională 

românească 

10 10 10 

9. STERIAN C. MARA-ELENA Canto clasic 10 10 10 

10. ȚÎRDEA A. ȘTEFAN - BOGDAN 

Muzică 

tradiţională 

românească 

10 9.66 9,83 

11. NISTOR I. PETRONELA- Canto clasic 10 9.66 9,83 
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Specializarea ARTE VIZUALE 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele elevului Specializarea 

Nota 

proba I 

Nota  

proba II 
Media finală 

1. BACIU NICOLAE Sculptură 10 10 10 

2. CIUBOTARU DELIA Artă decorativă 10 10 10 

3. CÎMPANU SERGIU - IONUȚ Sculptură 10 10 10 

4. 
DRĂGUȘANU MIECEA - 

GABRIEL 
Sculptură 10 10 10 

5. GHEORGHIU NICOLETA Pictură de şevalet 10 10 10 

6. IVAN ALEXANDRA Atră decorativă 10 10 10 

7. SÎRBU MIHAELA Artă decorativă 10 10 10 

8. 
ȘOROAGĂ AMALIA - 

CONSUELA 
Pictură de şevalet 10 10 10 

9. COZMA TUDOR Pictură de şevalet 10 9,66 9,83 

10. BOLUM BIANCA - MARIA Scupltură 10 9,33 9,66 

11. DIACONU ALEXANDRA Pictură de şevalet 9,33 10 9,66 

12. 
ȚĂPUC – NĂFĂREANU 

ALEXANDRU 
Artă decorativă 10 9,33 9,66 

13. APOPEI LAURA Artă decorativă 9,00 10 9,50 

14. ASTANEI DENISA - ANA Artă decorativă 9,66 9,33 9,50 

15. FURTUNĂ ANA - ELENA Artă decorativă 9,33 9,66 9,50 

16. OPREA ANDREEA Artă decorativă 9,00 10 9,50 

17. RUSSU MELANIA - ANDREEA Pictură de şevalet 9,00 10 9,50 

18. ZAHARIUC ANDREI - DUMITRU Pictură de şevalet 10 9,00 9,50 

19. CĂSĂNDRESCU IOAN - CEZAR Sculptură 9,00 9,00 9,00 

20. MURARU ALEXANDRA Pictură de şevalet 9,00 9,00 9,00 

21. ROȘU CARRINA Artă decorativă 8,66 9,33 9,00 

22. BUSNOSU TEODORA - Artă decorativă 8,00 8,00 8,00 

GEORGETA 

12. GÎRBULEŢ M. IONEL-ALIN 

Muzică 

tradiţională 

românească 

10 9.33 9,66 

13. 
LARGHERE N.M. MONICA-

ELENA 

Muzică 

tradiţională 

românească 
10 9.33 9,66 

14. 
FRĂSINEL C. MARIAN-

CRISTIAN 
VIOARĂ 10 9,00 9,50 

15. TOMAZI S. ANDREEA-ALINA Canto clasic 10 8.33 9,16 

16. DARABAN T. VASILE-ANDREI CLARINET 9,00 9,00 9,00 

17. PATRAȘCU C.G. CRINA-ELENA NAI 9,00 9,00 9,00 

18. AFLOAREI G. ELENA 

Muzică 

tradiţională 

românească 

10 7.66 8,33 
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MARILENA 

23. GHERCIU GABRIELA Sculptură 7,00 7,00 7,00 

24. DAVID DELIA - ALEXANDRA Artă decorativă Absent Absent Absent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală  

clasele III-VIII, BAIA MARE 28-31 martie 2018 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Instrumentul  Profesor Punctaj PREMIUL 

1. HORGHIDAN ANASTASIA-

IOANA 
IV PIAN 

IRINA-OANA 

HORGHIDAN 
100 I 

2. 
TIMOFTE NATHANAEL  V PIAN 

IRINA-OANA 

HORGHIDAN 
89 MENȚIUNE 

3. 
AMARIȚEI ADRIAN -FLORIN VIII ACORDEON ISIDOR RUSU 84 

DIPLOMĂ 

PARTICIPARE 

 

 

Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, Vocală şi Studii Teoretice Muzicale clasele IX-

XII, Craiova 02 – 05.04.2018 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Instrumentul  Profesor Punctaj PREMIUL 

1. SBERA IULIAN IX ȚAMBAL 
CIOBANU 

LEONID 
96 II 

2. 
BELECCIU IONUȚ X ACORDEON RUSU ISIDOR 96 II 

3. TANASĂ EMILIA-

GEORGIANA 
XI 

CANTO 

TRADIȚIONAL 

MANCAȘ 

MIHAELA  
96 II 

4. GHEORGHIU BIANCA-

MIHAELA 
XI NAI 

CIOBANU 

LEONID 
93 III 

5. STĂNESCU VIOLETA-

ISABELA 
XI 

CANTO 

CLASIC 

PAVEL 

ELENA-

NARCISA  
93 III 

6. 
PĂDURARU LAURA XI TROMBON 

GĂBUROI 

SORIN-

VASILE  
89 

MENȚIU

NE 

7. 
ȘORIC ELENA-CRISTINA XII 

CANTO 

TRADIȚIONAL 

MANCAȘ 

MIHAELA  
89 

MENȚIU

NE 

8. STERIAN MARA-ELENA XII 
CANTO 

CLASIC 

TOMA 

ELENA-

OLGUȚA 
85 

MENȚIU

NE 

9. CIOBANU TUDOR-

GEORGE 
X PERCUȚIE BALTAG 

MARCEL 
84 

DIPLOMĂ 

PARTICIP

ARE 

 

 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ  

ȘI ISTORIA ARTELOR, DEVA, Bistrița 03-06.04.2018 

 

 Nume, prenume elev clasa sectiunea  profesor coordonator  PREMIUL 

6.5.   REZULTATE OLIMPIADE ȘI CONCURSURI  
AN ȘCOLAR 2017– 2018 
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1. BOLUM M. BIANCA-

MARIA 
XII Sculptură 

TUDORACHE 

LUCIAN 
I 

2. REBEGEA I. LIVIA-

ȘTEFANIA 
 XI Tapiserie  DĂNILĂ CORINA MENȚIUNE 

3. 
GICOVEANU C. MIHAI-

VLĂDUȚ 
XI 

Pictură de 

șevalet 

AGACHE 

GRIGORE 

DIPLOMĂ 

PARTICIPARE 

4. 
GHEORGHIU G. 

NICOLETA 
XII 

Pictură de 

șevalet 

GHIORGHIȘCAN 

AIDA-DESPINA 

DIPLOMĂ 

PARTICIPARE 

5. DOCAN C. CONSTANTIN XI Sculptură 
TUDORACHE 

LUCIAN 

DIPLOMĂ 

PARTICIPARE 

6. CIUBOTARU M. DELIA XII Tapiserie 
POTOP ȘTEFAN, 

DĂNILĂ CORINA 

DIPLOMĂ 

PARTICIPARE 

 

              7. Relaţii internaţionale, programe, parteneriate  

 

7.1.  Proiecte curriculare şi extracurriculare 

 Au fost realizate următoarele activităţi de tip managerial: 

- stabilirea Consiliului de Administraţie,  

- desemnarea responsabililor ariilor curriculare, a comisiilor metodice şi a diriginţilor.  

- A fost elaborat Regulamentul Intern şi tematicile Consiliului Administrativ şi Profesoral.  

- A fost organizat Consiliul Reprezentativ al Părinţilor şi Consiliul Reprezentativ al Elevilor.  

- O atenţie deosebită s-a acordat necesarului de material didactic. 

  Concursuri: 

- noiembrie 2017 Concursul Internaţional de Interpretare Muzicală “Emanuel Elenescu”, ediţia a 

XXVII-a; 

- Februarie 2018 : Concursul Național de Interpretare Pianistică Czerny ed. a XXVII-a 

  Simpozioane, concerte, recitaluri şi expoziţii: 

 

  S-au stabilit parteneriate cu următoarele instituţii: 

- Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” 

- Asociaţia Persoanelor cu Nevoi Speciale “Luceafărul” 

- Facultatea de Muzică Piatra-Neamţ a Academiei „Gh. Dima” Cluj-Napoca 

- Studioul Teritorial de Radio Iaşi 

- Casa Corpului Didactic Neamţ 

- Biblioteca CCD Neamţ 

 

 

7.2. Calendarul acţiunilor extracurriculare 2017-2018 

Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, activitatea şcolară în Liceul de Artă s-a 

desfăşurat urmărindu-se optimizarea procesului instructiv-educativ, respectarea calendarului de 

activități şi adaptarea lui la noile reglementări de la Ministerul Educaţiei, dar şi la cerinţele mobile 

ale modernităţii. Rezultatele la testele semestriale au dovedit implicarea activă a cadrelor didactice 

în pregătirea elevilor. Interesul pentru editarea anuală a revistei „Lyceum” a atestat şi preocupările 

publicistice ale colectivului de elevi ai şcolii. 

În cadrul activităţilor extraşcolare, Liceul de Artă a reprezentat o instituţie prezentă, cu 

profesori-responsabili şi elevi, la numeroase concursuri, spectacole şi proiecte în parteneriat. Dată 

fiind noua structură a anului şcolar, dintre activităţi mai importante au fost: 

-Parteneriat cu Biblioteca Judeţeană (lunar): participări la concerte, expoziții, 

conferințe 

-participări la lansări de carte, de reviste, la cenaclu bilunar (susținut în Corpul B o dată 

la două săptămâni), la mini-concerte şi la expoziţii (la Biblioteca Judeţeană, Teatrul Tineretului și 

Muzeul de Istorie), la competiții sportive și artistice trecute în calendarele naționale (olimpiade de 

muzică și artă plastică, participări la olimpiada locală și județeană de limba română) 

-Comemorare de Ziua Naţională și de Ziua Unirii Principatelor, cu participare  la 

manifestările artistice locale de la Sala Prefecturii (dec.2017) 
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-minispectacol interactiv de Ziua Culturii Naționale și a poetului național (ianuarie 

2018, în sala de festivități) 

-Concert de Crăciun, la Teatrul Tineretului (dec. 2017) 

-Balul Bobocilor, la Tequila Ștrand (noiembrie 2017) 

-excursii școlare organizate de diriginții unelor clase de gimnaziu și de liceu (clasele a 

XI-a M și a XI-a AP, excursie în iunie în Maramureș, cu prof. Gaină Adrian, Pașcău Gabriela, 

Hanganu Constantin) 

-ore speciale de dirigenție la clase de liceu, unde au fost invitați specializați care au 

vorbit despre diferite aspecte de interes ale vieții sociale privind adolescenții (droguri, viitorul 

profesional, munca și viața în străinătate etc. - la clasele a X-a M, A XI-a AP și a XI-a M s-au 

organizat discuții cu un medic veterinar rezident în Anglia) 

-cursuri festive pentru clasele terminale (a VII-a, a XII-a), în sala de festivități 

”Theodor Macarie” 

-banchet cl. a VIII-a (iunie 2018, Pensiunea Camena, Piatra-Neamț) 
 

 
Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii 

Perioada 

planificată 
Cine răspunde Participanţi  

Locul 

desfăşurării 

1.  
Festivitatea de deschidere a anului 

școlar 

 septembrie 

2017 

 

-director 

-profesori, elevi, părinți 

-inspector şcolar de 

specialitate 

-reprezentant poliție 

-reprezentant primărie 

-curte Corp A, 

LAVB 

2.  

Letꞌs do it, Romania!-activitate de 

ecologizare și curățenie, în campania 

”Piatra curată” 

septembrie 

2017 

-prof. Greșanu Camelia 

-prof. Găină Adrian 

-diriginți 

-diriginți, elevi de la 

gimnaziu 

Împrejurimile 

celor trei corpuri 

de clădire ale 

liceului 

3.  

Ziua mondială a educației- activităţi 

recreative (vizionare filme, 

concursuri, colocvii) 

octombrie 

2017 

-profesorii diriginți, 

învățătorii 

-elevii, învățătorii şi 

profesorii 

-săli clase Corp A 

LAVB 

4.  

Să ne amintim… Holocaustul 

- evocare istorică, expoziţie de 

pictură, vizionare film, dezbatere la 

clase și la sinagoga Baal Shem Tov 

octombrie 

2017 

-director 

-Prof. dr. Adrian Găină 

-profesori de la arte 

plastice 

-muzeograf Emil 

Nicolae 

-profesori de la arte 

plastice 

 -elevi ai Liceului de 

Artă 

Sinagogă 

-clase Corp A 

5.  Balul bobocilor 
noiembrie 

2017 

-director 

-diriginţi 

-elevi organizatori de la 

clasele a XII-a 

-elevi, profesori, 

diriginţi, invitați 

Club Tequila, 

Ștrand 

6.  

Drogurile și bolile contagioase, un 

pericol major pentru viaţă - 

dezbatere 

-activitate 

permanentă 

-director 

-diriginţi 

-prof. Marilena Neagu 

-medic specialist 

-reprezentanți ONG 

-elevi, profesori 
Corp B, 

Sala de sport 

7.  

Drepturile, omului, drepturile 

copilului – ”Săptămâna educației 

globale”, ”Ziua internaţională a 

drepturilor copilului” – activități de 

caritate, vizite la școlile de elevi cu 

nevoi speciale 

-activitate 

permanentă 

-diriginți, profesori de 

la arte plastice și cultură 

generală 

 

-elevi din ciclul 

gimnazial și liceal 

 

 

-corp B, clase 

-școli de copii cu 

nevoi speciale 

8.  

1 Decembrie - minispectacol şi 

evocare de Ziua Naţională 

 

noiembrie 

2017 

-director 

-învățătoare, diriginți, 

profesori de istorie și 

limba română, părinți, 

invitați 

-profesori, elevi 

 

-clase, corp B 

-Teatrul 

Tineretului  

9.  
Iată, vin colindători! – concert de 

Crăciun 

decembrie 

2017 

 

profesori de la muzică 

și cultură generală 

profesori, elevi, părinți, 

invitați 

 

-Teatrul 

Tineretului 

 

10.  Eminescu, la aniversară - evocare şi ianuarie -învățătoare, profesori -profesori, elevi -sala de festivități 
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microrecital în memoria poetului 

national 

2018 

 

 

de limba română 

-prof. Găină Adrian 

 

  

11.  

Hai să dăm mână cu mână! – Ziua 

Unirii – expoziție și evocare 

-Acttivitate Complexul Muzeal 

ianuarie 

2018 

 

 

-prof.dr. Luminița 

Moscalu  

-profesori de istorie și 

limba română 

profesori, elevi 

 

-clase, corp B  

-panou școlar 

-săli Muzeul de 

Istorie 

12.  

Selecția elevilor participanți la 

olimpiadele școlare, fazele pe oraș și 

județ 

ianuarie 

2018 

 

- profesori de 

specialitățile la care s 

eorganizează olimpiadă 

-învățătoare, profesori, 

elevi 

 

 

-centrele de 

concurs 

desemnate de ISJ 

Neamț 

 
Editarea revistei anuale Lyceum, 

revista LAVB 

martie 2018 

 

-prof.dr. Luminița 

Moscalu 

-prof. dr. Adrian Găină, 

prof. Alina Stanciu, 

prof. Valentina Andrei, 

lab. Tănase Vasile 

 

-învățătoare, profesori, 

elevi 

 

 

 

13.  

8 Martie, ziua tuturor doamnelor și 

domnișoarelor - microrecital şi 

expoziţie cu ocazia zilei femeii şi a 

primăverii 

 

martie 2018 

 

-director 

-învățătoare, profesori 

de artă plastică și 

muzică 

-elevi, profesori 

 

 

-sala de festivități 

-panou școlar 

 

 

 
Dialoguri constructive-ore de dialog 

pe teme de educație și emigrație  
aprilie 2018 

-prof. Găină Adrian 

-invitat special 

-diriginți de la clasele 

de liceu 

-elevi de la câteva clase 

de liceu: XM, XIAP, 

XIM 

-săli clase Corp A 

14.  

Sănătatea, bunul cel mai de preț – 

Ziua Mondială a sănătății – întâlniri 

cu personal medical, ore de educație 

sanitară, paramedicală, PSI și rutieră 

-activitate 

permanentă 

 

-director, profesori, 

diriginți 

 

-elevi, diriginți 

-personal medical 

specializat, polițitști, 

pompieri 

 

-clase corp B, 

sala de sport 

 

15.  
9 Mai, ziua Europei - miniconcert și 

expoziție 

mai 2018 

 

-director 

-profesori de istorie, 

arte plastice și muzică 

-profesori 

-elevi 

 

-Prefectură 

-panou școlar 

 

 

16.  

Educația inclusivă-Alături de copiii 

cu nevoi speciale-parteneriat cu 

Asociația ”Luceafărul” (activități 

împreună cu elevii cu dizabilități) 

 

-activitate 

permanentă 

 

-profesori, elevi, 

diriginți, învățătoare 

 

-elevi, profesori 

-clase, corp B 

-școli cu elevi de 

nevoi speciale 

 

17.  

Ziua copilului - minispectacol 

susţinut de cei mici 

 

 

1 iunie 2018 

-învățători, profesori de 

muzică 

-sala de festivități 

-profesori, elevi, părinți 
-săli clasă Corp A 

-sala de festivități 

18.  Expoziția și concertul absolvenților 
iunie 2018 

 

-profesori de artă și 

muzică 

 

-profesori, părinți, 

elevi, invitați 

 

-sala de expoziție 

a Muzeului de 

Istorie 

-sala de festivități 

”Th. Macarie” 

19.  Curs festiv clasele a VIII-a și a XII-a iunie 2018 
-diriginți clasele a VIII-

a și a XII-a 
-profesori, elevi, părinți 

- sala de 

festivități ”Th. 

Macarie” 

 

8. Situaţia bazei materiale. Infrastructura învăţământului, dotarea, resursele materiale.  

 

8.1.Situaţia spaţiilor şcolare si a altor spaţii conexe  
 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu Număr spaţii 

Suprafaţă  

(mp) 
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1. Săli de clasă /grupă 20 575 

2. Cabinete studiu, cabinet metodic 30 420 

3. Laboratoare 1 46 

4. Ateliere 1 380 

5. Sală de educaţie fizică şi sport 1 75 

6. Spaţii de joacă - - 

7. Alte spaţii 4 200 

 

  INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 

1. Bibliotecă şcolară 1 27 

2. Spaţii sanitare 11 110 

3. Alte spaţii 1 75 

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1 15 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale 2 24 

3. Contabilitate 1 15 

 

8.2. Burse sociale, de merit/performanţă şi de studiu  

 

BURSE SOCIALE 
BURSE DE 

PERFORMANŢĂ 
BURSE DE STUDIU 

NUMĂR 

BENEFICIARI 
NUMĂR BENEFICIARI 

NUMĂR 

BENEFICIARI 

Sem. I Sem. II   

43 30 0 0 

 

   

8.3. Programe guvernamentale –  Bani de liceu, Burse Republica Moldova, indemnizații elevi cu 

CES 

BANI DE LICEU 

NUMĂR BENECIARI 

9 

 

BURSE REP. MOLDOVA 

NUMĂR BENECIARI 

7     

 

 

Indemnizație pt. elevi cu CES 

NUMĂR BENECIARI 

7 

 

 

8.4. Execuţia bugetară pe anul şcolar 2017-2018 – Responsabil Rotaru Silvica 

 

RAPORT DE ANALIZĂ 

Liceul de Arte „Victor Brauner”  Piatra-Neamţ funcţionează, la data de 30.09.2018, cu o clasa 

pregatitoare, 4 clase invatamant primar, 8 clase de gimnaziu si 8 clase de liceu. 
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La data de 30.09.2018, Liceul de Arte „Victor Brauner” a avut repartizate credite în sumă de 

4.170.091 ron, suma ce a fost  cheltuita in proporție de 99.02% , înregistrând plăţi nete în sumă de 

4.129.413  ron, cheltuieli efective în sumă de 4.267.137  ron. 

Pe titluri, sumele au fost repartizate astfel: 

RON 

Buget de stat Finanţări Plăţi nete Cheltuieli efective  

Cheltuieli de personal 3954986 3948315 3990285 

Bunuri si servicii 0 0 1031 

Ajutoare sociale 20974 20615 20615 

Alte cheltuieli 31984 31984 73100 

Cheltuieli de capital 0 0 0 

         3954986 3948315                      4085031 

 

Buget local Finanţări Plăţi nete Cheltuieli efective  

Bunuri şi servicii 168633 144905 142781 

Alte cheltuieli               22872 22872 22872 

Cheltuieli de capital 0 0                           3132 

Cheltuieli de personal 0 0 0 

Ajutoare sociale 23600 13321 13321 

TOTAL 215105                          181098                      182106 

 

TOTAL GENERAL 4170091 4129413 4267137 

 

Făcându-se analiza indicatorilor, situaţia se prezintă astfel : 

- Activele necurente : 

- La data de 01.01.2018, sunt în valoare de 79.145 ron ; 

- La data de 30.09.2018 sunt in valoare de 77.012 ron, fiind formate din „Instalaţii tehnice , 

mijloace de transport, animale , plantaţii , mobilier , aparatură birotică şi alte active corporale” în 

valoare de 58.493 ron  şi active fixe necorporale în valoare de 17.519 ron. 

- Activele curente : 

- La data de 01.01.2018, sunt în valoare de 348.433 ron  

- La data de 30.09.2018, sunt in valoare de -3.758.839 ron :”Stocuri” 355.026 ron („Materiale 

consumabile” in valoare de 8.488 ron,”Materiale de natura obiectelor de inventar” in valoare de 

346.537 ron ,garanții materiale gestionari 1.046 ron  ,alte valori 4 ron, conturi la instituții de 

credit 1046  ron,conturi la trezorerie -4.114.915ron). 

- Datorii curente : 

- La data de 01.03.2018, sunt în valoare de 5.490.641 ron . 

- La data de 30.09.2018, sunt în valoare de 949.604  ron ,formate din „Datorii comerciale ,avansuri 

si alte decontari” in suma de 1.524 ron  „Datorii către bugete” 237.804 ron , „Salariile 

angajaţilor” 267.676 ron,provizioane  curente 442.600 ron . 

- Datoriile necurente sunt la data de 30.09.2018 in valoare de 223.515 ron, reprezentând datorii 

conform hotararilor judecatoresti devenite executorii pana la data de 31.12.2011 , 

31.12.2012,31.12.2013,Legii 85/2016. 

- Rezultatul raportat 
- Contul 117 prezintă  la data de 30.09.2018,sold debitor , în valoare de 612.430 ron . 

- Rezultatul patrimonial al exerciţiului : 
- Contul 121 prezintă  la data de 30.09.2018,sold debitor, în valoare de  4.243.516  ron 

- Totalul capitalurilor proprii  
- La data de 30.09.2018 este de   -4.855.946 ron. 

 

9. Imagine, comunicare, parteneriate, relaţii publice  

9.1. Imagine şi comunicare 

    Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamţ are o strategie de comunicare, bazată pe adevăr, 

transparenţă, toleranţă şi corectitudine. 

Categoriile de beneficiari ale acestei strategii sunt: 

-publicul intern (personalul instituţiei); 
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-publicul din reţeaua şcolară (manageri şcolari, personal didactic şi didactic auxiliar, elevi); 

-publicul extern (părinţi, agenţi economici, asociaţii patronale, reprezentanţi ai mass-media, ONG-

uri). 

Componentele structurale ale domeniului vizat  sunt  imaginea şi comunicarea. 

O strategie coerentă de imagine trebuie să compatibilizeze cele două tipuri de mesaje pentru 

conturarea unei imagini de instituţie credibilă, deschisă spre public 

 

 

9.2. Creşterea vizibilităţii Liceului de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamţ la nivelul 

comunităţii locale şi la nivel naţional 

Informarea permanentă a presei cu aspecte de interes public din viaţa şcolii şi din activităţile 

curente ale liceului.  

          Liceul de Artă „Victor Brauner” Piatra-Neamţ colaborează cu  posturile TV locale (UNU TV, TV-M, 

TELE M), jurnaliştii de la cotidienele locale „Realitatea”, „Ceahlăul”, „Monitorul de Neamţ”, ocazional, cu 

TVR Iaşi, Radio Iaşi şi corespondenţi locali de la „România liberă” şi „Evenimentul”.  

  

Realizări  

 

 Informări şi rapoarte specifice pe  probleme de comunicare şi relaţii publice, transmise  

autorităţilor publice locale. 

 Organizarea de evenimente de presă: interviuri, emisiuni TV.  

 Participarea în cadrul unor emisiuni TV a personalului şcolii pe teme prioritare şi de actualitate 

din învăţământ. 

 Reprezentarea Liceului de Arte în diferite activităţi şi manifestări judeţene şi naţionale 

organizate în colaborare cu instituţiile descentralizate interesate de educaţie, de protecţia şi 

sănătatea copiilor. 

 Mediatizarea exemplelor de bună practică a proiectelor din şcoală, diseminarea informaţiilor pe 

diferite căi (site Liceul de Arte, întâlniri de diseminare), referitoare la educaţie . 

9.3. Îmbunătăţirea comunicării cu publicul intern şi extern prin realizarea de parteneriate 

Realizări 

  Organizarea unui afişaj de impact pe holuri şi avizier pentru o vizibilitate mai bună a proiectelor. 

 Promovarea unei bune imagini a şcolii în comunitatea locală prin mediatizarea unor exemple de bună 

practică: lansarea revistei Lyceum, derulare de proiecte educaţionale, concerte şi expoziţii 

Accesul publicului extern instituţiei la informaţii. 

Colaborare cu alte instituţii interesate de educaţie şi realizarea de activităţi comune în beneficiul direct 

al copiilor. 

 Soluţionarea eficientă a adreselor primite, completarea documentelor şcolare. Unele din problemele  

ridicate în audienţă au putut fi soluţionate pe loc de conducerea liceului, altele în colaborare cu 

responsabilii comisiilor metodice.  

 

Parteneri educaţionali ai Liceului de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamţ: 

 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ 

 Consiliul Judeţean Neamţ 

 Primãria Municipiului Piatra-Neamţ şi Consiliul Local 

 Casa Corpului Didactic Neamţ 

 Biblioteca CCD Neamţ 

 

 Biblioteca Judeţeanã „G.T. Kirileanu” 

 Teatrul Tineretului Piatra-Neamţ 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ  

 Centrul Judeţean de Resurse Educative şi Asistenţă Psihopedagogică 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

 Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică 

 Inspectoratul de Poliţie al judeţului Neamţ 

 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ 

 Poliţia Comunitară 
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 Direcţia de Sănătate Publică Neamţ 

 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Neamţ 

 Direcţia Judeţeanã pentru Tineret şi Sport Neamţ  

 ONG-uri: Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale « Luceafărul » Neamţ.  

 Asociaţia „FUTURE” Piatra-Neamţ 

 Asociaţia Pro Democraţia Tg.  Neamţ 

 Asociaţia „Positive Life” Sibiu 

 

Parteneriate educaţionale cu unităţile de învăţământ din judeţ:  

- Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamţ 

- Colegiul Naţional de Informatică Piatra-Neamţ 

- Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra –Neamţ 

- Colegiul Tehnic „Independenţa” Sibiu 

- Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Piatra-Neamţ 

- Liceul Tehnologic Economic – Administrativ  Piatra-Neamţ 

- Liceul cu Program Sportiv Piatra-Neamţ 

- Liceul Tehnologic Special, com. Ştefan cel Mare, jud. Neamţ 

- Liceul de Artă „Ștefan Luchian” Botoşani 

- Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Împăraţi C-tin şi Elena” Piatra-Neamţ 

- Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”  Piatra-Neamţ 

- Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”  Piatra-Neamţ, Structura Grădiniţa cu Program Special 

„Veronica Filip” Piatra-Neamţ 

- Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Dumbrava Roşie, jud. Neamţ 

- Şcoala Gimnazială com. Tomşani, jud. Vâlcea 

- Şcoala Postliceală Sanitară  Piatra-Neamţ 

 

 

Parteneri media 

 Studioul Teritorial de Radio Iaşi  

 Studioul TVR Iaşi 

 Studioul Stiri TVNeamţ.ro  

 Studioul Neamţ 1 TV  

 Studioul TELE M Neamț 

 Studioul Turn TV 

 Ziarul „Monitorul de Neamţ” 

 Ziarul „Realitatea Media” 

 Ziarul „Ceahlăul” 

 Ziarul Apostolul 

 Ziarul „Mesagerul de Neamț” 

 Ziar Piatra-Neamț 

 ZCH New 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. CARMEN-ELENA CORLĂȚEANU 

 

 

 

 

 

Piatra-Neamţ, 10 octombrie 2018 
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Anexa 1 

REPERE  LEGISLATIVE: 

 

1. Legea educatiei nationale. Legea nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 18 din 10 

ianuarie 2011  

2. Legea 87 / din 13 aprilie 2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei publicată în M. Of. 334 din 13 aprilie 2006 

3. Legea 202/2008 ( Codul Muncii) publicată în „Monitorul Oficial” nr. 728 din 28.10.2008 

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 2005 

5. OUG nr. 75 privind asigurarea calităţii în educaţie 

6. Ordinul OMEN nr. 4609/21.09.2000 cu privire la competenţele şi responsabilităţile directorilor de 

unităţi şcolare în vederea descentralizării şi consolidării autonomiei instituţionale a şcolilor şi 

liceelor  

7. HG nr. 1258 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al ARACIP 

8. Legea nr. 87, aprilie 2006, care aprobă OUG nr. 75/2005 cu modificări şi completări 

9. OM  nr. 5337 privind aprobarea Codului de etică profesională a experţilor în evaluare şi 

acreditare ai ARACIP  

10. OM 5338 privind aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecţie şi de formare a experţilor 

înscrişi în Registrul ARACIP  

11. OMECT nr. 6308 /19.12.2008 cuprinde Manualul de autoevaluare, Manualul de inspecţie pentru 

monitorizarea externă a calităţii educaţiei şi formării profesionale 

12. OM nr. 488 privind generalizarea instrumentelor de asigurarea calităţii în ITP 

13. HG nr. 21 care aprobă Standardele de autorizare şi funcţionare provizorie şi Standardele de 

acreditare / evaluare periodică  

14. HG nr. 22, care aprobă Metodologia de evaluare a unităţilor de învăţământ în vederea autorizării  

şi acreditării / evaluării periodice 

15. HG nr. 1534 din noiembrie 2008, au fost aprobate Standardele de referinţă şi indicatorii de 

performanţă pentru evaluarea  şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. 
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Anexa 2 

RAPORT   RAEI  2017-2018 

(RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII) 


