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Co muna Vi dra -- Județ ul Ilfov 

Tel/ Fax: 021/ 361. 22. 61 

Email: vi dra. al. rosetti @g mail.co m  

 

NR.  

 

 

 

RAPORT ACTI VI TATE 

                    COMI SI A PROGRAME ŞI PROI ECTE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

2021-2022 

MANAGE MENTUL ACTI VI TĂŢI LOR EDUCATI VE 

 

Înt oc mit: 

Pr of. Zegrea Lu mi nița Gabri ela- direct or adj unct 

Coor donat or progra me și proiect e extracurricul are și extrașcol are 

 

  Co mi sia  met odi că  a  diri gi nţilor  şi-a  desfăşurat  acti vitatea  î n  confor mitat e  cu  pl anul  manageri al  el aborat  l a  î nceput ul 

anul ui şcol ar, dar şi ţinând cont de ceri nţ ele şi necesităţile educati ve ivite ulteri or. Pri nci palel e acti vităţi derul at e:  

· Constituirea  Co mi sei met odi ce a diri gi nţilor;  

· Responsabil Consiliul Şcol ar al El evil or 

· El aborarea pl anificăril or  consiliere şi orientare profesi onal ă confor m progra mel or în vi goare; (Fiecare diri gi nt e şi -a  

el aborat pl anificarea confor m progra mei) 

· Or gani zarea de şedi nţe cu părinţii, centralizarea şi int erpret area dat el or di n procesele  

verbal e  al e  şedi nţel or  şi  pr opunerea  unor  măsuri  de  r e mediere  a  punct el or  sl abe;  ( S-a  realizat  cel  puţi n o  ședi nță  cu  pări nţii 

se mestrial la fiecare clasă) 

· Or gani zarea de şedi nţe/ acti vităţi met odi ce pe te me care au avut ca scop eficientizarea  

acti vităţii diri gi nţilor, compl etării corecte a docu ment aţiei specifice, consoli darea parteneriat ul ui elev-diri gi nt e-pari nt e. 

S-au desfăşurat ur măt oarel e acti vităţi: 

· Identificarea elevil or cu CES prof. psi hol og Pet cu Vi vi ana   

· Constituirea Co mit et ul ui Reprezent ati v al Pări nţilor;  

· Pl anificarea Lect orat el or  cu pări nții  

Pl anul manageri al al coordonatorul ui de progra me și proiecte școl are și extrașcol are cuprinde:  

Do me ni u / Obi ecti v ACTI VI TATEA MODALI TAŢI DE 

REALI ZARE 

RĂSPUNDE PERI OADA 

1. CURRI CULUM 

1. 1.  Corel area pl anul ui 

manageri al cu ţint ele 

strategi ce ale ME,  ISJ şi liceu 

1. 2. Coordonarea şi 

monit orizarea procesul ui de 

înt oc mire a docu ment el or de 

proi ectare a acti vităţil or 

specifice dirigenţiei 

(pl anificări -- „Consiliere şi 

ori ent are’ ’, acti vităţi 

extracurriculare, consultaţii cu 

pări nţii, model cai et al 

diri gi nt el ui) 

1. 3. Funda ment area ofertei 

educaţi onal e a liceul ui pe baza 

nevoil or de dezvoltare 

personal ă şi profesi onal ă a 

el evil or 

 

El aborarea Progra mul ui de 

acti vităţi educati ve şcol are şi 

extraşcol are. 

 

Pr opunerea spre aprobare 

 

 

 

Prezent area noii met odol ogii ale 

acti vităţil or specifice funcţiei de 

diri gi nte 

Pezent area progra mel or de 

Consiliere şi orientare şcol ară 

pentru diri gi nţii liceul ui  

 

 

El aborarea şi distribuirea 

machet el or necesare elaborarii 

docu ment el or de proiectare 

 

Consultarea docu ment el or 

ofi ci ale strat egi ce ale ME, ISJ, 

liceu 

Consultarea 

Consiliul ui 

El evil or şi a 

diri gi nţilor 

Şedi nţ a Consiliul ui de 

Ad mi nistraţie 

 

 

Şedi nţ ă î n cadrul comi si ei 

diri gi nţilor 

 

 

 

 

Şedi nţ ă î n cadrul Co mi siei 

reprezent ati ve a diri gi nţilor 

(responsabilii pe ni vele 

Consilier educati v 

Consiliul El evil or 

 

 

 

 

Consilierul educati v 

Responsabili 

Co mi sia diri gi nţilor 

 

 

 

 

Consilierul educati v 

Responsabili 

Co mi sia diri gi nţil or 

 

 

 

 

Oct 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oct 2021 

 

 

 

 

 

 

Avi zat direct or, 

Pr of. ZEGREA LUMI NI ȚA GABRI ELA 
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Realizarea docu ment el or de 

proi ectare specifice acti vităţii de 

diri gi nte 

 

 

 

El aborarea de propuneri 

concret e pentru pl anul de 

şcol arizare a liceul ui pentru 

anul şcol ar ur măt or 

 

 

 

 

şcol are) 

Di stri buire machet e pl anificări 

şi cai et al diri gi nt el ui î n 

for mat electroni c -- pri n e- mail 

şi site-ul int ern al şcolii) 

 

Verificarea şi colectarea 

corectitudi nii docu ment el or de 

proi ectare specifice dirigenţiei 

Avi zarea şi î nregistrarea 

docu ment el or de proiectare 

specifice dirigenţiei 

Consultarea centralizărilor 

(realizat e de CJ AP  şi ISJ) 

pri vi nd opţi unile şcol are ale 

el evil or de cls a VIII-a di n jud 

. ILFOV,  î n anul şcol ar trecut  

Consultări ale di na mi cii pieţii 

muncii (PLAI) 

Realizarea unei centralizări 

pri vi nd i nserţia profesi onal ă a 

absol venţil or liceul ui î n anul 

şcol ar trecut  

 

Responsabili 

Co mi sia diri gi nţilor 

 

Coor donat or 

educati v 

Di rect or educati v 

 

Responsabil 

Co mi sie 

‘ ‘Consiliere şi 

ori ent are’ ’ 

Oct 2021 

 

 

 

 

 

Oct -- Nov 

2021 

 

2. MANAGE MENTUL 

EDUCAŢI EI FORMALE ŞI 

NON- FORMALE 

 

2. 1. I mpli carea acti vă a 

Consiliul ui Consultati v al 

el evil or 

 

 

 

Al egerea noul ui Consiliu al 

El evil or 

 

 

El aborarea unui pl an de 

acti vităţi educati ve la ni vel ul 

Consiliul ui El evil or 

 

Desfăşurarea de acti vităţi 

educati ve pri n Consiliul 

El evil or ca pri nci pal promot or 

şi coordonat or al acest ora 

Consultarea diri gi nţilor şi 

el evil or 

Şedi nţ a Consiliul ui El evil or 

 

Consultarea diri gi nţilor şi 

el evil or 

Şedi nţ a Consiliul ui El evil or 

 

Şedi nţ e ale Consiliul ui 

El evil or 

Echi pe de promovare a 

proi ectel or liceul ui, cu 

me mbri a ai consiliul ui 

El evil or 

Consilier educati v 

Consiliul El evil or 

 

Consilier educati v 

Consiliul El evil or 

 

 

Consilier educati v 

Consiliul El evil or 

Oct - 2021 

 

 

Oct -- Nov 

2021 

 

 

Peri odi c 

(l unar) 

 

2. 2. I mpli carea acti vă a 

Consiliul Consultati v al 

pări nţilor î n procesul 

deci zi onal 

 

Al egerea noul ui Consiliu 

Consultativ al pări nţilor 

 

 

Act ualizarea pl anul ui 

manageri al al liceul ui cu 

propunerile educati ve, 

ad mi nistrati ve şi i nvestiţi onal e 

al e Consiliul ui Consultati v al 

pări nţilor 

 

Desfăşurarea de acti vităţi 

educati ve pri n Consiliul ui 

Consultativ al pări nţilor ca 

pri nci pal promot or şi 

coordonat or al acest ora 

Şedi nţ e cu pări nţii (pentru 

al egerea comit et el or de pări nţi 

pe cl ase) 

Şedi nţ a Consiliul ui 

Consultativ al pări nţilor 

 

Şedi nţ a Consiliul ui 

Consultativ al pări nţilor 

Şedi nţ a Consiliul ui de 

Ad mi nistraţie 

 

 

 

Şedi nţ e ale Consiliul ui 

Consultativ al pări nţilor 

Echi pa manageri ală 

 

 

 

 

Echi pa manageri ală 

 

 

Echi pa manageri ală 

Consilier educati v 

Oct 2020 

 

 

 

 

Oct -- nov 

2021 

 

 

Peri odi c 
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2. 3. Creşt erea ni vel ul ui 

calităţii act ul ui educaţi onal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acti vităţi şi proi ecte vi zând 

educaţi a pentru sănătate 

Acti vităţi educati ve vi zând 

educaţia pentru sănăt at e, 

desfăşurat e în parteneriat / 

col aborare cu ISJ, CJ AP, 

CPECA,  DGSP, Spital ul 

Judeţ ean, Crucea Roşi e etc. 

 

Mar carea unor zile ce vizează 

educaţia pentru sănăt at e: 

Zi ua mondi al ă de l upt ă 

î mpotriva  HI V- SI DA 

(1 dec) 

Zi ua Mondi al ă Sănăt ăţii (7 

aprilie) 

Zi ua mondi al ă a Crucii şi 

Se mil unii roşii (8 mai) 

Or gani zare şi desfăşurare de 

acti vităţi de tipul:  vizi onare 

fil me educati ve, concursuri, 

mese rot unde, distribuire 

pliant e te matice, expoziţii de 

desene / post ere, vol unt ariat 

et c. 

Exe mpl e: 

Săpt ă mâna educaţiei gl obal e -- 

Hr ană pentru t oţi 

Îndrăzneşte să visezi fără 

droguri 

Mesaj ul meu anti drog 

Tăria, bună la caracter 

 

 

 

Coor donat orii de 

proi ecte 

 

Di ri gi nţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peri odi c 

Acti vităţi şi proi ecte vi zând 

educaţi a ecol ogi că 

Acti vităţi educati ve vi zând 

educaţia ecol ogi că, î n 

col aborare cu: Agenţia pentru 

Pr ot ecţia Medi ul ui I LFOV, 

ONG- uri (ex: Iubi m nat ura), ISJ 

 

Mar carea unor zile ce vizează 

educaţia ecol ogi că:  

Zi ua Mondi al ă a Prot ecţiei 

Apel or (22 martie) 

Zi ua modi al ă a pă mânt uil ui (21 

aprilie) 

Or gani zare şi desfăşurare de 

acti vităţi de ti pul: vi zi onare 

fil me educati ve, mese rot unde, 

concursuri, acţiuni de 

ecol ogi zare, acţi uni de 

reci clare a deşeuril or, de 

î mpădurire, vol unt ariat 

ecol ogi c, excursii te matice 

et c. 

Exe mpl e: 

Guerrila verde 

Eco-şcoal a 

Reci cl ez şi sal vez 

Consilierul educati v 

 

Coor donat orii de 

proi ecte 

 

Di ri gi nţii 

 

 

 

 

 

 

Peri odi c 

Acti vităţi şi proi ecte vi zând 

educaţi a ruti eră 

Acti vităţi educati ve vi zând 

educaţia rutieră, în colaborare 

cu Poliţia I LFOV,  ISJ 

Or gani zare şi desfăşurare de 

acti vităţi de ti pul: concursuri, 

mese rot unde cu i nvitaţi 

speci alişti, si mul ări virtuale ce 

val orifică regulile rutiere etc.  

Exe mpl e: 

Şoferi, piet oni …să vorbi m 

aceeaşi li mba -- li mba 

se mnel or rutiere! 

Fii pi et on, nu pi on! 

Respect pentru regulile de 

circul aţie, respect pentru 

vi aţ ă! 

Codul bunel or mani ere … î n 

traficul rutier 

Consilierul educati v 

Coor donat orii de 

proi ecte 

Di ri gi nţii 

 

 

Peri odi c 
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Acti vităţi şi proi ecte vi zând 

educaţi a ci vi că şi pentru pace 

Acti vităţi educati ve vi zând 

educaţia ci vi că şi pentru pace, 

î n colaborare cu i nstit uţii 

publice şi ONG- uri (ex: Crucea 

Roşi e, Prefect ura şi Consiliul 

Local VI DRA,  Agenţia 

Judeţ eană î mpotri va Traficul ui 

de Persoane et c.) 

 

Mar carea unor zile ce vizează 

educaţia ci vi că şi pentru pace: 

Zi ua Mondi al ă a t ol eranţ ei (16 

nov) 

Zi ua Mondi al ă fără t ut un (19 

nov) 

Zi ua i nt ernaţi onal ă a 

vol unt aril or (5 dec) 

Zi ua Internaţi onal ă pentru 

Nonvi ol enţ a î n Şcoal ă (30 i an) 

Zi ua Sf. Val enti n (14 febr) 

Dr agobet e - Zi ua dragostei si a 

bunavoi ntei (24 febr) 

Zi ua Mărţişorul ui (1 martie) 

Zi ua Internaţi onal ă a Fe meii (8 

marti e) 

Zi ua Europei (9 mai) 

Zi ua i nt ernaţi onal ă a Copil ului 

(1 i uni e) 

Or gani zare şi desfăşurare de 

acti vităţi de ti pul: vi zi onare 

fil me educati ve, concursuri, 

mese rot unde, distri buire 

pliant e, expoziţii de desene / 

post ere, vol unt ariat, acţi uni 

u manit are, schi mburi de 

experi enţ ă i nt er-şcol are l ocale 

/ naţi onal e / i nternaţi onal e etc. 

Exe mpl e : 

Mi i de copii, în căut area l ui 

Moş Crăci un (progra m de 

spriji n comunit ar) 

Se caut ă aşi de i ni mă roşi e 

(program de vol unt ari at) 

Dr agobet el e …sărut ă fetele! 

Pri măvară … î n i ni mi 

(Sărbăt orile pri măverii) 

Să dă m cul oare …sărbăt orilor 

de Paşte(program de sprijin 

comunit ar) 

Neglijenţa şi neştiinţ a - 

surorile vitrege ale incendiil or 

(i nf or mare şi si mul are 

organi zat ă î n scopul 

prevenirii incendiil or) 

 

 

Consilierul educati v 

 

Coor donat orii de 

proi ecte 

 

Di ri gi nţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peri odi c 

Acti vităţi şi proi ecte vi zând 

educaţi a cultural-artistică şi 

ştii nţifică 

Acti vităţi educati ve vizând 

educaţia cult ural-artistică şi 

ştii nţifică, în colaborare cu 

instit uţii publice şi ONG- uri (, 

Muzeul de Ştiinţ e ale Nat urii, 

Muzeul de Ist orie, Observat orul 

astrono mi c, etc.): 

 

Mar carea unor zile ce vizează 

educaţia cult ural-artistică 

ştii nţifică: 

Zi ua mondi al ă a educat orul ui (5 

oct) 

Zi ua naţi onal ă a Români ei (1 

dec) 

Zi ua come morării l ui Mi hai 

Emi nescu (15 i an) 

Zi ua Uni rii Pri nci pat el or 

Ro mâne (24 i an) 

Zi ua i nt ernaţi onal ă a 

francof onei (20  martie) 

Zi ua i nt ernaţi onal ă a poezi ei 

(21 martie) 

Zi ua Mondi al ă a Cărţii şi a 

Drept ul ui de Aut or (23 aprilie) 

Or gani zare şi desfăşurare de 

acti vităţi de ti pul: 

vi zi onare fil me educati ve, 

partici pare la manifest ări 

cult ural e, cl uburi/cercuri, 

derul are concursuri de eseuri 

/ desen, concursuri de cult ură 

genereală,  sesi uni de 

co muni cări, mese rot unde, 

editare de reviste, vizite şi 

excursii te maticee, partici pare 

la oli mpi ade şcol are etc.  

Exe mpl e : 

 

Bal ul Bobocil or 

Săpt ă mâna educaţiei gl obal e  - 

‘ ‘Hrană pentru t oţi’ ’ 

Revi st a şcolii ‘ ‘Planeta verde --  

Li ceul Teoretic ~Al exandru 

Rosetti ~’ ’ 

Revi st a Absol vent ul ui 

Monografia liceul ui - 

act ualizare 

Edit orial e pe site-ul şcolii 

Cl uburile / cercurile şcolii 

Consilierul educati v 

 

Coor donat orii de 

proi ecte 

 

Di ri gi nţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peri odi c 



Pagina 5 din 18 

 

Acti vităţi şi proi ecte vi zând 

educaţi a pri n sport  

Acti vităţi educati ve vi zând 

educaţia sporti vă, în colaborare 

/ parteneriat cu: ISJ, Cercul 

Ol i mpi c Ro mân, liceele 

ilfovene 

 

Or gani zare şi desfăşurare de 

acti vităţi de ti pul:  concursuri 

sporti ve, concursuri 

pl uri disci pli nare ce au şi o 

co mponent ă sporti vă et c.  

 

 

Consilier educati v 

Cat edra de educaţie 

fizică şi sport 

Di ri gi nţii 

 

 

Peri odi c 

2. 4. Î mbunăt ăţirea stării 

disci pli nare 

 

2. 5. Reducerea absent eis mul ui 

şi a abandonul ui şcol ar 

 

2. 6. Promovarea unei educaţii 

de bază pentru t oţi elevii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acti vităţi de prevenire şi 

co mbat ere a vi olenţ ei şcolare, a 

deli ncvenţ ei j uvenile etc.  

 

Prel ucrarea Regul a ment ul ui 

Int ern la ni vel ul clasel or; 

 

Apli carea procedurii de 

sancţi onare/ corectare a 

co mporta ment el or inadecvat e 

a el evil or,  elaborată de 

Co mi sia de Di sci pli na in 

acord cu RI 

 

Realizarea de cercetări (pe 

baza de chesti onare / focus-

grupuri) pri vi nd situaţiile de 

risc soci o-şcol ar : tul burări de 

co mporta ment, absent eis m 

şcol ar, sit uaţie econo mi că 

precară, situaţie fa milială 

dificilă, nevoi special e etc.  

 

Acti vităţi de medi ere a 

conflictel or de ti p elev-el ev, 

el ev-profesor, profesor-

profesor, clasă-diri gi nt e etc. 

 

Der ul area de acţi uni educati ve 

(la ni vel de clasa / şcoală), î n 

ur ma i nt erpret ării dat el or di n 

chesti onare (ex: stil uri de 

î nvăţ are, relaţia profesor-el ev) 

sau a analizel or indi vi dual e 

al e dirigi nţilor 

 

Înt oc mirea de pl anuri 

educaţi onal e i ndi vi dualizat e 

pentru elevii aflaţi i n situaţii 

de risc soci o-şcol ar (dificultăţi 

de î nvăţ are, sit uaţie soci o-

econo mi că precară, cu nevoi 

speci al e etc) 

Înt oc mirea de situaţii cu el evii 

cu sit uaţie mat erială deosebită 

pentru obţi nerea de burse 

soci al e sau pachet e de 

rechi zite  grat uite. 

Consilier educati v 

 

Responsabilii 

co mi siilor 

educati ve (de 

disci pli nă, educaţie 

incl uzi vă. de burse 

şcol are erc.) 

 

Oct 2021 

 

Per manent  

 

Oct -- Nov 

2021 

 

 

Per manent  

 

 

Peri odi c 

 

 

 

Per manent  

 

 

Peri odi c, 

confor m 

ter menel or 

legale 

2. 7. Dezvoltarea şi 

consoli darea unei cult uri 

organi zaţi onal e 

 

Acti vităţi de promovare şi 

consoli dare a unei cult uri 

organi zaţi onal e la ni vel ul 

cl asel or  / şcolii 

El aborarea şi promovare 

î mpreuna cu el evii, profesorii 

de: sl oganuri, si mbol uri,  

"rit ual uri de socializare",  

„rit ual uri de promovare / 

recunoaştere publică’ ’ 

Exe mpl u: 

Der ul area unui concurs de 

Consilierul educati v 

 

Coor donat orii de 

proi ecte 

 

Di ri gi nţii 

 

 

 

 

 

 

Dec 2021 

 

Peri odi c 
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creare a mascot ei / slogan al 

liceul ui 

Pre mi erea elevil or cel or care 

au obţi nut pre mii la multipl e 

concursuri 

Conceperea unui panou de 

onoare cu di pl ome şi pre mii  

Pr o movarea cel or mai buni 

el evi şi profesori pe site-ul 

şcolii etc. 

 

Mai 2022 

 

Peri odi c 

2. 8. Opti mi zarea relaţiei 

şcoal ă - fa milie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acti vităţi cu caracter 

i nfor mati v, consultativ şi 

educati v pentru pări nţi 

 

 

 

Acti vităţi cu caracter i nfor mat iv 

/ educati v î n care pări nţii sunt 

part eneri acti vi 

 

Se mnarea acordul ui de 

part eneriat şcoală-pări nţi - cu  

responsabilităţi şi angaj a mente 

concrete di n partea 

se mnat aril or. 

 

Of erirea de consultaţii şi 

consiliere i ndi vi dualizat ă a 

pări nţil or 

 

Desfăşurarea şedi nţel or şi 

lect orat el or cu pări nţii 

Redact area şi aplicarea de  fise 

de l ucru, chesti onare / scenarii 

di dactice în vederea 

cunoaşterii mai bune a 

nevoil or pări nţilor si a 

gradul ui de satisfacţie al 

acest ora fata de serviciile 

liceul ui; 

 

Partici parea pări nţilor la 

diferite acti vităţi şcol are şi 

extraşcol are la invitaţia 

cadrel or di dactice sau la 

solicitarea pări nţilor 

Consilierul educati v 

 

Di ri gi nţii 

 

 

 

 

Oct 2021 

 

Per manent  

 

 

Se mestrial 

 

 

 

Ocazi onal 

3. MANAGE MENTUL 

RESURSELOR UMANE 

 

3. 1. Di versificarea met odel or 

acti ve, centrat e pe elev î n 

procesul educati v 

 

Acti vităţi de perfecţi onare a 

met odel or, instrument el or, 

resursel or di dactice utilizat e în 

act ul educaţi onal  

Partici parea consilierul ui 

educati v la şedi nţel e 

consilierilor educati vi la ni vel 

de ISJ 

 

Partici parea diri gi nţilor la 

acti vităţile de perfecţi onare 

al e C. C. D., cat şi la cel e 

susţi nut e î n şcoal ă, pe li nie 

educati vă 

 

 

Achi ziţionarea de cărţi si cd-ri 

educati ve, post area pe site-ul 

i ntern a unor mat eriale 

di dactice utile etc 

 

Desfăşurarea de ore 

de monstrati ve / prezent are de 

referat e pe diferite 

probl e mati ci educati ve î n 

cadrul acti vităţil or met odi ce 

al e Co mi siei dirigi nţilor 

 

 

Consilierul educati v 

 

Di ri gi nţii 

 

 

Lunar 

 

 

Sept 2021(l a 

ni vel ul şcolii) 

 

Peri odi c 

 

Lunar 
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3. 2. Profesi onalizarea 

diri gi nţilor î n confor mitat e cu 

atri buţiile di n fişa post ul ui  

Acti vităţi de monit orizare a 

acti vităţil or i nfor mati ve, 

ad mi nistrati ve şi educati ve ale 

diri gi nţilor, î n confor mitat e cu 

fişa post urilor 

 

Realizarea de i nt er-asistenţe la 

orele de consiliere şi 

acti vităţile educati ve 

 

Asist area diri gi nţilor debut anţi 

la orel e de consiliere şi 

ori ent are 

 

Monit orizarea (peri odi că şi 

fi nal ă) a acti vităţil or cupri nse 

în fişa post ul ui diri gi nt el ui  şi 

a dovezile produse (cupri nse 

in port ofoli ul /cai et ul 

diri gi nt el ui) 

Consilierul educati v 

 

Di ri gi nţii 

 

 

Se mestrial 

 

Se mestrial 

 

 

Lunar 

3. 3. Dezvoltarea de rel aţii 

soci al e şi profesi onal e de tip 

profesor-elev şi elev-el ev pe 

diferite probl e mati ci educati ve 

Acti vităţi de for marea a unor 

echi pe mi xt e profesor-elev şi de 

echi pe de tip „peer’ ’ pentru 

desfăşurarea acti vităţil or 

educati ve 

Cursuri mi xt e (profesori şi 

el evi) de i nfor mare şi for mare  

pe diferite probl e mati ci 

educaţi onal e 

 

 

Cursuri de for mare  

(i ndependent e sau i nt egrat e în 

proi ecte educati ve)de tip 

„peer’ ’ pe diferite probl e mati ci 

educati ve 

Consilierul educati v 

 

Coor donat orii de 

proi ecte 

 

Di ri gi nţii 

 

 

Peri odi c 

4. MANAGE MENTUL 

DOCUMENTELOR 

 

4. 1. Eficientizarea procesul ui 

de producere şi colectare de 

docu ment e şi dovezi 

j ustificative ale acti vităţii 

educati ve 

Construirea unui siste m 

i nfor maţi onal, de col ectare şi 

raport are peri odi că bazat pe paşi 

procedurali standard 

 

 

 

 

El aborarea unei organi gra me 

care să evi denţieze relaţiile 

funcţi onal e î ntre: 

-responsabili şi me mbrii 

co mi siilor educati ve 

-consilier educati v şi 

responsabilii comi siilor 

educati ve 

-direct or educati v şi consilier 

educati v 

Cr earea unei mape 

docu ment ati ve cupri nzând 

mat eriale şi docu ment e:  

- specificat e în port ofoli ul 

obli gat ori u al consilierul ui 

educati v 

- necesare derulării 

acti vităţil or di n pl anul 

manageri al 

- rezultate în ur ma derulării 

acti vităţil or educati ve (al bum 

de fot ografii, draft de proiect, 

di pl ome et c.) 

Consilier educati v 

 

Responsabilii 

co mi siilor 

educati ve 

 

 

Sept -- oct 

2021 

 

 

 

 

Per manent  
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5. DEZVOLTARE 

RELAŢII COMUNI TARE 

 

5. 1. Sti mul area parteneriatel or 

educaţi onal e şcoal ă-

co munit ate la ni vel l ocal, 

naţi onal şi i nternaţi onal  

 

I mpli carea şcolii în parteneriate 

şcol are, cu diferite şcoli, cu 

co munit atea l ocală, cu agenţi 

econo mi ci şi cu Ad mi nistraţia 

l ocală î n vederea realizării de 

acti vităţi şi proiecte educati ve 

 

 

Me di atizarea acti vităţil or 

educati ve  desfăşurat e. 

 

 

Der ul area de proiecte 

educati ve pe diferite 

probl e mati ci de int eres 

co mun, in parteneriat cu 

i nstit uţii pri vate, publice ale 

co munit ăţii 

 

Desfăşurarea de acti vităţi 

extracurriculare î n 

col aborare/ parteneriat cu 

cercurile şi cl uburile şcol are şi 

extraşcol are ale Palat ul ui 

Copiil or / ale alt or instit uţii ce 

oferă educaţie nonfor mal ă 

 

Partici parea reprezent anţilor 

şcolilor / comunit ăţii local e la 

acti vităţile educati ve şcol are şi 

extraşcol are ale clasei / şcolii 

 

Partici parea reprezent anţilor 

el evil or clasei /şcolii la 

acti vităţile comunit ăţii locale 

pri n progra me dedi cate 

diferitel or eveni ment e; 

 

Invitarea presei cu ocazia unor 

manifest ări deosebite cu 

scopul promovării şcolii. 

Consilierul educati v 

 

 

Coor donat orii de 

proi ecte 

 

 

Di ri gi nţii 

 

 

Peri odi c 

Te mati ca l ectoratel or : 

 

La  î nceput ul  anul ui  școl ar  a f ost  realizat  centralizat orul  acti vitățil or  extrașcol are  și  extracurriculare  pr opuse  de  cadrel e 

di dactice.  Acesta  cupri nde pr opuneri  adresate  t ut uror  el evil or  școlii   di n  t oat e  ni vel urile  de  î nvăță mânt 

preșcol ar/ pri mar/ gi mnazi al/liceal: 

SEMESTRUL I 

NR.  

CRT.  

TE MA OBI ECTI VE PERI OADA 

1.   Rel aţia  pări nţi  -  el evi  î n peri oada 

act uală.  Di ficultăţi  şi  remedii  î n 

co muni carea di ntre copii şi pări nţi 

 

- dificultăţi şi re medii î n comuni care 

- dezvoltarea moti vaţiei î n învăţ are;  

-  cunoaşterea  posi bilităţii  copil ul ui  şi  culti varea 

î ncrederii î n si ne 

- asumarea i niţiativel or personal e 

-   r eco mandarea  unor  l ucrări  de  speci alitate  î n acest 

do meni u spre  a  fi  l ect urat e  de  pări nţii  i nt eresaţi  î n 

î mbunăt ăţirea relaţiei pări nt e-copil 

 

 

Oct o mbri e  

2.   Rol ul fa miliei î n educaţia copilul ui  -  sarci nile  pări nt el ui  î n co mporta ment ul  ci vilizat  şi 

respect uos al copil ul ui 

-  copil ul  să  cunoască  i mportanţ a  calităţii  medi ul ui 

pentru vi aţ ă  şi  să  f or meze  o  at itudi ne  de  r espect  faţ ă 

de medi u 

 

Februarie  

3.   Şcoal a şi fa milia. Rodul muncii noastre -  dezbat erea  i mportanţ ei  parteneriat ul ui  şcoal ă-

fa milie  şi  repercusi unile  benefice  asupra  el evil or, 

Anali za acti vităţii; 

-  concl uzii  asupra  sit uaţiei l a  î nvăţ ăt ură   şi 

disci pli nă a elevil or  pe parcursul anul ui şcol ar  

 

 

Iuni e 
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Nr. 

crt. 

Profesorul 

coordonat or 

Acti vitatea Descri ere succi ntă a acti vității Dat a desfășurării 

1 Ceaușu Ral uca ,, Mâi ni di bace" Sti mul area pot ential ul ui creativ al elevil or si 

realizarea unor mandal e de t oamna cu mat eriale 

di n nat ura 

18 noi e mbrie 2021 

2 Nedel cu Ileana Zi ua europeană a li mbil or 

moder ne 

Realizarea unui afiș te matic 27 sept e mbrie 2021 

3 Cer ni cenco 

Geor get a 

Bogăţiile t oa mnei  Lucrari cu mat eriale di n nat ura; pi ct uri 24 sept e mbrie 2021 

4 Cer ni cenco 

Geor get a 

Mâ ndr u că sunt roman Realizarea unei expozitii cu l ucrarile elevil or 3 dece mbri e 2021 

5 Cer ni cenco 

Geor get a 

Cr ăci unul la romani  Pr ogra m artistic, dati ni si obi cei uri , de Craci un 21 dece mbrie 2021 

6 Șerban 

Fl orenti na 

Bucuriile toa mnei  Acti vitate distracti va în aer li ber 30 sept e mbrie 2021 

7 Șerban 

Fl orenti na 

,, Ro mâni a-țară de fl ori" Realizarea unui puzzl e 29 noi e mbrie 2021 

8 Șerban 

Fl orenti na 

,, Vi ne, vi ne Moș Crăci un!!!" Serbare cu ocazi a Crăci unul ui 21 dece mbrie 2021 

9 Bol dea Anca Soci et atea românească î n 

peri oada i nt erbelică 

El evii au realizat post ere cu privire la peri oada 

interbelică. Au prezent at te matici diferite: 

muzi ca i nt erbelică, literat ura int erbelică, 

bucăt ăria int erbelică, moda, arhitect ura de pe 

Cal ea Vi ct oriei, meseriile perioadei i nt erbelice. 

oct ombri e 2021 

10 Bol dea Anca Partici pare la ca mpani e anti-

drog 

El evii au ascultat mărt uriile a doi deți nuți de la 

Jilava, apropi ați de vârsta lor. Pr oi ect ul face 

part e di ntr-o ca mpani e anti-drog.  

noi e mbrie 2021 

11 Bol dea Anca Sus i ni ma, români! El evii clasei a VI-a au realizat post ere cu mesaj e 

de î ncurajare pentru românii de pret uti ndeni, cu 

ocazi a sărbăt oririi zilei de 1 dece mbri e.  

noi e mbrie 2021 

12 Bol dea Anca Concursul nați onal de poezi e 

,, Ro meo și Julieta", Mi zil 

pregătirea elevei Spî nu Larisa pentru concursul 

nați onal de poezi e ,, Ro meo și Julieta", Mi zil 

dece mbri e 2021 

13 Ilie Mi hael a Festi val ul t oa mnei  Acti vitati specifice, jocuri, pictura, colaj 3 oct ombrie 

14 Ilie Mi hael a 1 Dece mbri e - Zi ua Ro mâni ei Pr ogra m artistic, cant ece patriotice, pict ura, 

desen 

28 noi e mbrie 

15 Ilie Mi hael a Dansul ful gil or de nea Serbare de Craci un 22 dece mbrie 

16 Găl eteanu Iri na-

El ena 

Zi ua Europeană A Li mbil or 

Moder ne 

Confecti onare de steaguri si trans mitere de urari 

i n di verse li mbi (italiana, spaniola, engl eza, 

franceza et c) 

24 sept e mbrie 2021 

17 Ioan Georget a 

Noi e mi  

Coli nde de Crăci un Pr ogra m artistic - coli nde tradițional e 22 dece mbrie 2021 

18 Bal an 

Doi na, Dragoi 

Oct avi ana 

Co me morarea 

Hol ocaust ul ui/ Cel ebrarea zilei 

de 1 Dece mbri e 

Sesi une de referat e 1 dece mbri e 2021 

19 Chi vu Căt ăli n Christ mas Carols Decodi ng and understandi ng the meani ng of 

carols in the target language 

21 dece mbrie 2021 

20 Chi vu Căt ăli n Christ mas Traditions Observi ng particul arities of Christ mas traditions 

in the target cult ure 

21 dece mbrie 2021 

21 Enache Danut  1 Dece mbri e Zi ua Ro mâni ei Pr ogra m artistic clasa a V a B  

22 Enache Dănuț  Coli nde tradițional e romaneşti Cl asa a VI a B bai eti  
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23 Păun Ral uca 

Ni col et a 

La mulţi ani, Ro mani a1 Lucrare col ecti va: St eagul Romani ei , Acti vitate 

practica : Cera mi ca Traditionala 

29. 11. 2021 

24 Păun Ral uca 

Ni col et a 

Petrecerea papucil or de casă Petrecere organi zata in astept area lui Mos 

Cr aci un.  

21. 12. 2021 

25 Cocal ă Val enti na 

- Ni col et a 

Hall oween Makeup Confecți onare de cost ume și realizarea unui 

machi aj 

27. 10. 2021 

26 Cocal ă Val enti na 

- Ni col et a 

Thanks gi vi ng Day Pregătirea unei mese festive 25. 11. 2021 

25. 12. 2021 

27 St ancu Ileana Întâi Dece mbri e ne e Unirea! Poezii și cânt ece patri otice ; Expoziție cu 

lucrările elevil or  

02. 12. 2021 

28 St ancu Ileana Vi n coli ndăt orii! Șezăt oare - coli nde, poezii, dansuri, podoabe de 

Cr ăci un.  

22. 10. 2021 

29 Bol dea Anca Cali gra me ,, Se apropi e iarna!" El evii au realizat caligra me porni nd de la poezii 

românești, cu te ma ,,Iarna" 

11 noi e mbrie 2021 

30 Ogrezeanu El ena 

Mă dăli na 

Ne pregăti m de Hall oween El evii au realizat ghirlande cu i magi ni specifice 

acest ei sărbăt ori  

19. 10. 2021 

31 Ogrezeanu El ena 

Mă dăli na 

În aștept area l ui Moș Crăci un Ne-a m bucurat de un calendar advent al clasei a 

I V a B 

 

32 Ogrezeanu El ena 

Mă dăli na 

 Am realizat decorați uni pentru bradul de Crăci un  15. 12. 2021 

33 Ogrezeanu El ena 

Mă dăli na 

Zi ua Naţi onal ă 1 dece mbri e Desene si referat e de Zi ua National a 22-25, 11, 2021 

34 Rădul escu Ana Serbare Naşterea Do mnul ui Desene si coli nde de Craci un 22, 12, 2021 

35 Rădul escu Ana Zi ua Educaţiei Desene 4/ 6, 10, 2021 

36 Rădul escu Ana Bucuriile iernii pre mii concurs regi onal pi ct ura dece mbri e 2021 

37 Găl eteanu Iri na Zi ua Naţi onal ă a Ro mâni ei Desene, i nsotite de mesaj e, poezii, cant ece cu 

ocazi a Zilei Nati onal e.  

 

38 Şerban 

Fl orenti na 

Zi ua Naţi onal ă Desene, mesaje, poezii 26, 11, 2021 

39 Bol dea Anca Acti vitate de vol unt ariat pentru 

centrul de copii di n Vi dră 

Li vrare dul ci uri la centrul de copii di n Vi dra dece mbri e 2021 

40 Rădul escu Ana Acti vitate de vol unt ariat pentru 

centrul de copii di n Vi dră 

Strangere dul ci uri pentru donatie dece mbri e 2021 

41 Goi a Luci ana Ro mâni a, țară cu oa meni 

frumoși! 

Acti vitati specifice, jocuri, pictura, colaj 26. 11. 2021 

42 Goi a Luci ana Vi ne, vi ne Moş Crăci un! Pr ogra m artistic(poezii, coli nde), atelier de l ucru 21. 12. 2021 

43 Ghiţ ă Veroni ca Ro mâni a, ţara mea!  Pr ogra m artistic( poezii, cant ecel e) 26. 11. 2021 

44 Ghiţ ă Veroni ca Moş Crăci un e pe drum Pr ogra m artistic( poezii, coli nde) 22. 12. 2021 

45 Zegrea Lu mi nița 

Gabriel a 

’ ’1 DECE MBRI E- ZI UA 

NAȚI ONALĂ A 

ROMÂNI EI!’ ’ 

Sesi une de prezent ări power poi nt  26. 11. 2021 

46 Zegrea Lu mi nița 

Gabriel a 

’ ’Site-uri creati ve utilizând 

Googl e Sites’ ’ 

Sesi une de prezent are a site-rilor personal e- 

revoste virt uale 

5. 11. 2021 

49 Zorzon Mi rel a Vi ne, vi ne moș Craci un coli nde de Crăci un dece mbri e 2021 

50 Ci ocirlanescu 

Aurelia  

Zi ua mondi al a a energi ei  Pr oi ecte și prezent are PPT noi e mbrie 2021 

51 Ci ocirlanescu 

Aurelia  

Pri et eni a și curăț eni a  Acti vități de a menaj are a clasei dece mbri e2021 
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52 Mari n El ena 

Iuliana  

Vi zi onare de fil me Vi zi onare de fil me, ecrani zari după romanel e Ion 

si Baltagul  

noi e mbrie 2021 

53 Mari n El ena 

Iuliana 

1 Dece mbri e Zi ua Nați onal ă a 

Ro mâni ei  

Vi zitarea monu ment ul ui Er oilor Nea mul ui di n 

parcul Carol i mpreuna cu Asoci ația pentru 

păstrarea cult ul ui eroil or 

 

54 Cer ni cenco 

Geor ge Dani el  

Si guranț a pe i nt ernet  Prezent are a pericol el or ce pot aparea pe int ernet 

si consoli dare infor mații pri n pl atfor ma 

KAHOOT 

06. 01. 2022 

SEMESTRUL II 

Nr. 

crt. 

Profesorul 

coordonat or 

Acti vitatea Descri ere succi ntă a acti vității Dat a desfășurării 

1 Zegrea Lu mi nița 

Gabriel a 

9 feb Zi ua Si guranț ei pe 

Net! 

Ani versarea al ăt uri de Sal vați copiii! a zilei de 9 

februarie 

09. 02. 2022 

2 Ceaușu Ral uca Emi nescu, poet ul copiil or Realizarea unui colaj cu i magini se mnificati ve 

pentru opera sa 

17. 01. 2022 

3 Ceaușu Ral uca Zi ua Unirii Confecti onarea steagul ui tarii, Hora Unirii- i n 

pasi de dans 

25. 01. 2022 

4 Ceaușu Ral uca Zi ua Nati onal a a Lect urii Citirea unor povesti elevil or 15. 02. 2022 

5 Nedel cu Ileana Zi ua Francofoni ei Prezent ări ale elevil or clasel or a XII-a 23. 03. 2022 

6 Ci mpoeru Cristina Zi ua mondi al ă a reci clarii Realizarea unui panou cu te matica col ectării 

sel ecti ve a deseuril or. Au partici pat elevii clasel or 

a V-a  

18. 03. 2022 

7 CI OCI RLANESCU 

AURELI A  

4/ 4friends  Realizarea unui panou, aranj area mat erialel or 

di dactice,flori 

8. 042. 022 

8 Cer ni cenco 

Geor get a 

Emi nescu , " Luceafarul " 

poezi ei romanesti 

Me morarea unor poezii, desene, concurs de 

recitare 

 

9 Ci mpoeru Cristina 4/ 4friends - Acti vitate de 

vol unt ariat 

El evii clasel or a VI-a, pri n acctiunea l or, de 

col ectare a deseuril or nereciclabile di n curtea 

scolii dar si pri n a menaj area si intreti nerea 

est etica pri n vopsit ul cu al b pe trunchi urile 

copacil or au i nt eles ce insea mna o accti une de 

vol unt ariat, ca si-au i ndepli nit mi si unea pentru o 

schi mbare i n bi ne, un cli mat sanat os si placut in 

scoal a l or! 

06. 04. 2022 

10 Cer ni cenco 

Geor get a 

Zi ua Unirii Confecti onarea unor stegul et e, Hora Unirii  

11 Cer ni cenco 

Geor get a 

" Pentru ma ma mea"  Serbare scol ara  

12 Fl oarea Sil vi an Cenacl u literar  Acti vitate creati va, artistica, per manent a sapt a manal  

13 Cocal ă Val enti na  Ci nderella Scenet ă realizat ă în li mba engleză 31. 05. 2022 

14 Goganau Marilena 4/ 4 friends-vol unt ariat a menaj are panou -catedra Mate mati ca, științe și 

tehnol ogii; organi zare Cabi net chi mi e-ust ensile 

de laborat or și reacti vi 

 

15 Cocal ă Val enti na Three little pi gs Teatru de păpuși realizat î n limba engl eză 25. 05. 2022 

16 St ancu Ileana Zi ua Nați onal ă a Lect urii  Citirea unor texte, recitări, dramati zări, fișe de 

l ucru  

15. 02. 2020 

17 St ancu Ileana O fl oare pentru ma ma mea 

!  

Confecți onarea de mărțișoare, felicitări, expoziție 

cu l ucrările realizat e de el evi  

08. 03. 2022 

18 St ancu Ileana 

Pașt el e la români  

Expoziție cu l ucrările lucrările elevil or 

, pavoazarea sălii de clasă  

13. 04. 2022 



Pagina 12 din 18 

 

19 St ancu Ileana  Și eu pot !  Amenaj area parcul ui di n curtea școlii, plant are de 

fl ori  

14. 04. 2022 

20 St ancu Ileana  Copil ărie fericită!  Sărbăt orirea zilei de 1 Iuni e  31. 05. 2022 

21 Șerban Fl orenti na 24 Ianuari e- Zi ua Unirii Prezent area pe scurt a eveni ment el or 

se mnificati ve 

25. 01. 2022 

22 Șerban Fl orenti na Zi ua Nați onal ă a Lect urii  Concurs de ghi cit ori literare pe baza textel or 

st udi at e 

15. 02. 2022 

23 Șerban Fl orenti na Ma ma mea e cea mai bună! Serbare școl ară 08. 03. 2022 

24 Bo mbor oi Oana Val enti ne' s Day Redact are de scrisori pentru o persoană dragă î n 

li mba engl eză 

14. 02. 2022 

25 Bo mbor oi Oana Happy Internati onal 

Wo men' s Day 

Confecți onare de felicitări în li mba engl eză.  08. 03. 2022 

26 Bo mbor oi Oana Happy Easter! Realizarea de scrisori pentru iepuraș î n li mba 

engl eză.  

13. 04. 2022 

27 Bol dea Anca Poezi a pri măverii St udi ul poezi ei dedi cate pri măverii. Recitare de 

poezii. 

1 aprilie 2022 

28 Bol dea Anca Feli citări de 8 martie Cr eare felicitări de zi ua ma mei 02. 03. 2022 

29 Bol dea Anca Scrisoarea de dragoste Corespondenț e cel ebre. Editarea unei scrisori de 

dragoste. 

20. 02. 2022 

30 Bol dea Anca Rei nt erpret area unor texte 

poetice bacovi ene 

Recitare poezi e î n for me artistice nonconfor mi st e: 

pi esă de teatru, știre TV, port ofoli u fot ografic, 

machet ă et c. 

25. 03. 2022 

31 Bol dea Anca Realizare panou 

,, Hi drat ează-ți mi nt ea! 

Cit eșt e!" 

realizare panou despre lect ură- parter liceu 04. 03. 2022 

32 Radul escu Ana Poet ul nati onal Mi hai 

Emi nescu 

realizare portrete 17, 01, 2022 

33 Radul escu Ana Concurs nati onal Curcubeu, 

Pal at ul Copiilor Buft ea 

realizare pi ct uri 15, 04, 2022 

34 Radul escu Ana Concurs regi onal Credi nta 

si cul oare, Scoal a 

Gi mnazi al a nr 1 Mi zil 

realizare pi ct uri 15, 04, 2022 

35 Radul escu Ana Concurs regi onal VURI  realizare pi ct uri/ desene 31, 03, 2022 

36 Radul escu Ana Concurs int ernati onal 

Bucuriile iernii, Centrul 

Rosca, Lugoj  

realizare pi ct uri  30, 01, 2022 

37 Radul escu Ana Uni rea Pri nci patel or 

Ro mane 

realizare referat e /desene 25, 01, 2022 

38 Radul escu Ana Anti dependent a realizare si prezent are afise/ proi ecte 01, 03, 2022 

39 Radul escu Ana Zi ua Mondi al a a poezi ei realizare afise 21, 03, 2022 

40 Radul escu Ana Zi ua mondi al a a apei realizare afise 22, 03, 2022 

41 Radul escu Ana Educatie fi nanaci ara realizare afise/ proiecte 11-14, 04, 2022 

42 Radul escu Ana Zi ua ma mei  realizare afise/ proiecte 08, 03, 2022 

43 Găl eteanu Iri na  Fêt e des Mères Confecti onare de felicitari cu mesaj e adresate 

ma mel or, cu ocazia zilei de 8 martie 

08, 03, 2022 

44 Găl eteanu Iri na Journée i nt ernati onal e de la 

francophoni e 

Cant ece, poezii, lect ura, eveniment e si 

personalitati marcant e ale Frant ei 

23, 03, 2022 
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45 Chi vu Căt ăli n  Car ds for Mot her' s Day St ori es for Mot her' s Day and maki ng cards 08. 03. 2022 

46 Chi vu Căt ăli n  Happy Easter  East er st ories and cards 12. 04. 2022 

RELAŢII COMUNI TARE- PARTENERI ATE 

El aborarea de parteneriate cu fact orii decizi onali l ocali/fa milie, alte instit uţii cu rol educaţional î n vederea evitării 

abandonul ui şcol ar precu m şi pentru monit orizarea şi oferirea de consiliere elevil or proveniţi di n medi ul fa milial dezorgani zat 

sau monoparent al. La ni vel ul șșcolii au fost î nchei at e un număr de 12 parteneriate.  

NR.  

CRT.  

I NSTI TUŢI A I NI ŢI ATOARE SCOPUL PARTENERI ATULUI 

( EVENI MENTUL)  

DATA SEMNĂRII 

PARTENERI ATULUI  

1 Școal a Gi mnazi al ă Izbiceni, Olt Si mpozi onul  Nați onal  ’ ’Școala  și  co munit ataea  l ocal ă-

part eneriat pentru col aborare, educație și reziliență’ ’ 

14. 02. 2022 

2 Școal a Gi mnazi al ă Izbiceni, Olt Si mpozi onul  Județ ea,  ’ ’Educația-punt e  î ntre  generații. 

Exe mpl e de bune practici’ ’ 

14. 02. 2022 

3 Școal a Gi mnazi al ă Merei Buzău Pr oi ect  j udeț ean a  pr oiect ul ui  ’ ’TOLERANȚĂ 

VERSUS VI OLENȚĂ’ ’ 

14. 02. 2022 

4 Gr ădi nița  PP" Luci an Gri gorescu " 

Me dgi gi a Const anț a  

Concurs  regi onal  cult ural  artistic  " Mândr u că  sunt 

român  

21. 01. 2022 

5 Scoal a  Gi mnazi al a  " Avr a m I ancu" 

Bucuresti 

Tar g :" Marel e schi mb de mărțișoare"  15. 02. 2022 

6 Scoal a  Postliceală  Sanitară  Car ol 

Davil a București  

Ori ent are scol ara și profesi onala 15. 02. 2022 

7 FII R Uni versitatea  Politehni ca 

București 

Zi ua porțil or deschise 17. 02. 2022 

8 FORMI DABI LII CONCURSUL I NTERNAȚI ONAL FORMI DABI LII 01. 02. 2022 

9 CENTRUL ȘCOLAR PENTRU 

EDUCAȚI E I NCLUZI VĂ 

’ ’ALEXANDRU ROȘCA’ ’ 

PROI ECT ’ ’PRI N FORMĂ ȘI  CULOARE,  O Ș ANS Ă 

PENTRU FI ECARE!’ ’ 

14. 02. 2022 

10 Penitenci arul București-Jilava Desfașurarea  de  pr ogra me  și  acti vități  co mune  i n 

vederea  dezvoltării  abilitatil or  de  co muni care  si 

soci alizare  de  catre  deti nuti si  i ngrijrea  si  ocrotirea 

ani mal el or-dezvoltarea e mpatiei fata de acest ea.  

07. 03. 2022 

11 As oci ația  Cult ural  -  Științifică 

’ ’Pleiadis’ ’ di n Iași 

Concursul ui  I nt ernați onal  ’ ’Di versitate  Cult ural ă  î n 

Spați ul Geografic European’ ’ 

28. 03. 2022 

12 Col egi ul  Al exandru cel  Bun,  Gur a 

Hu mor ul ui 

MATHE MATI QUES SABS PRONTI ERES 06. 04. 2022 

 

 

CONCURSUL REGI ONAL ’ ’ CURRI CULUMUL OBLI GATORI U REPER Î N DEZVOLTAREA 

CURRI CULUMULUI OPȚI ONAL’’  

Secți unea eseu el evi: au fost depuse 12 l ucrări  di ntre care două a elevil or noștri, obți nându-se rezultatele de mai jos: 

NR.  

CRT.  

NUMELE 

ELEVULUI  

NUMELE 

PROFES ORULUI 

Î NDRUMĂTOR 

ȘCOALA NUMELE LUCRARII pre mi ul  

1 MI REA 

ALEXANDRA 

MI HAELA 

ZEGREA LUMI NI ȚA 

GABRI ELA 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’ , VI DRA 

APLI CAȚII DI GI TALE 

DI N CADRUL 

OPȚI ONALULUI 

APLI CABI LI TATE ȘI 

PERFORMANȚĂ Î N 

PACHETUL 

MI CROS OFT OFFI CE 

MENȚI UNE 

2 MANOLACHE 

PETRI CĂ 

DANI EL 

OLARU CARMEN 

ALI NA 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’ , VI DRA 

HAZARDE SOCI ALE MENȚI UNE 
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3 RADU ANDRA RADU ADRI ANA LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’ VI DRA 

I NSTRUMENTE We b 

2. 0 

MENȚI UNE 

 

Secți unea curricul um cadre didactie au fost depuse și publicat e , opți onal e ale unui număr de      , a cadrel or di dactice din 

școal ă , ca î n tabel ul de mai jos: 

NUMELE PROFES ORULUI  ȘCOALA LUCRAREA 

CRI STEA GEORGI ANA LI CEUL TEORETI C ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’,  VI DRA 

ANALI ZA TEXTELOR 

NARATI VE 

PĂNESCU LAURA - LOREDANA LI CEUL TEORETI C ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’,  VI DRA 

VOLUNTARI ATUL Î N 

COMUNI TATE 

NEDELCU I LEANA LI CEUL TEORETI C ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’,  VI DRA 

SUNT POLI TI COS, DECI 

EXI STĂM!  

BOLDEA ANCA LI CEUL TEORETI C ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’,  VI DRA 

I MAGI NARUL POETI C 

OLARU CARMEN ALI NA LI CEUL TEORETI C ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’,  VI DRA 

Î NVĂȚAREA BAZATĂ PE 

PROI ECTE 

ZEGREA LUMI NI ȚA 

GABRI ELA 

LI CEUL TEORETI C ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’,  VI DRA 

Î NVĂȚAREA BAZATĂ PE 

PROI ECTE 

PĂUN RALUCA NI COLETA GRĂDI NI ȚA NR. 2, VI DRA OPȚI ONALE Î N GRĂDI NIȚĂ 

RADU ADRI ANA LI CEUL TEORETI C ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’,  VI DRA 

MATE MATI CĂ ȘI ȘTII NȚE Î N 

VI AȚA COTI DI ANĂ 

PETCU FLORENTI NA VIVI ANA LI CEUL TEORETI C ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’,  VI DRA 

STI MULAREA ȘI 

DEZVOLTAREA CREATI VI TĂȚII 

Î N ȘCOALĂ 

CERNI CENCO GEORGE 

DANI EL 

LI CEUL TEORETI C ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’,  VI DRA 

SĂ NE CUNOAȘTE M ȘI SĂ 

CERCETĂM I STORI A LOCALĂ 

ZEGREA LUMI NI ȚA 

GABRI ELA 

LI CEUL TEORETI C ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’,  VI DRA 

PROGRAMARE -- LI MBAJUL 

PYTHON 

 

Lucrările sunt publicate î n vol umul si mpozi onul ui LUCRĂRI LE REUNI TE ALE   

SI MPOZI ONULUI  REGI ONAL ’ ’ CURRI CULUMUL OBLI GATORI U-  REPER Î N 

DEZVOLTAREA CURRI CULUMULUI OPȚIONAL’’ISSN 2668- 442X.  

CONCURSUL REGI ONAL ’ ’Î NVĂȚĂMÂNTUL POARTĂ SPRE EVOLUȚI E’’  

Concursul  are mai  multe secți uni,  at ât  pentru elevi  cât  și  pentru pr ofesori.  În cadrul  pr oi ect ul ui  au 

partici pat  un nu măr  de 275,  di n care 106 el evi  l a secți unea ’ ’EXERSEAZĂ LA. ..’ ’.  Rezultatele obț inut e 

de elevi au fost ur măt oarel e: 

NUMELE ELEVULUI  ȘCOALA DI SCI PLI NA PROFES ORUL PRE MI UL 

ȚI CU FLORI N COSTI N LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

GEOGRAFI E OLARU CARMEN MENȚI UNE 

NI COLAESCU DI NU LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

ISTORI E CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

MENȚI UNE 

I ON FLORI N ȘTEFAN LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

LI MBA 

FRANCEZĂ 

NEDELCU I LEANA MENȚI UNE 

GHEORGHE ANTONI A LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

LI MBA 

ROMÂNĂ 

BOLDEA ANCA MENȚI UNE 

MARI N ALEXI A LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

MATE MATI CĂ RADU ADRI ANA MENȚI UNE 

POPOVI CI DI ANA LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

MATE MATI CĂ RADU ADRI ANA MENȚI UNE 
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VI DRA,  I LFOV 

I ONI ȚĂ DI ANA LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

MATE MATI CĂ RADU ADRI ANA MENȚI UNE 

I ONI ȚĂ MARI O LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

MATE MATI CĂ ZEGREA 

LUMI NI ȚA 

GABRI ELA 

MENȚI UNE 

TUDORACHE AMALI A 

VALENTI NA 

LI CEUL TEORETI C 

" ALEXANDRU ROSETTI" 

VI DRA 

TI C ZEGREA 

LUMI NI ȚA 

GABRI ELA 

MENȚI UNE 

PĂUN STELA CRI STI NA LI CEUL TEORETI C 

" ALEXANDRU ROSETTI" 

VI DRA 

TI C CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL MENȚI UNE 

PÎ RLOGEANU GEORGE 

CLAUDI U 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

LI MBA 

FRANCEZĂ 

NEDELCU I LEANA PRE MI UL I 

ȘTEFAN GEORGE LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

MATE MATI CĂ RADU ADRI ANA PRE MI UL I 

ISAR MARI A FELI CI A LI CEUL TEORETI C 

" ALEXANDRU ROSETTI" 

VI DRA,  I LFOV 

PSI HOLOGI E PETCU 

FLORENTI NA 

VI VI ANA 

PRE MI UL I 

MUȘ AT GABRI ELA 

MARI A 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

MATE MATI CĂ ZEGREA 

LUMI NI ȚA 

GABRI ELA 

PRE MI UL I  

ANGHEL ALEXANDRU LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

ISTORI E CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

PRE MI UL II 

AVRĂMESCU DAVI D 

ANDREI  

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

LI MBA 

FRANCEZĂ 

NEDELCU I LEANA PRE MI UL II 

VĂDUVA EMMA I OANA LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

MATE MATI CĂ RADU ADRI ANA PRE MI UL II 

PĂUN VLAD LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

MATE MATI CĂ ZEGREA 

LUMI NI ȚA 

GABRI ELA 

PRE MI UL II  

SPI NU LARI SA CRI STI NA LI CEUL TEORETI C 

" ALEXANDRU ROSETTI" 

VI DRA 

TI C ZEGREA 

LUMI NI ȚA 

GABRI ELA 

PRE MI UL II  

BOROGHI ȚĂ 

ALEXANDRA 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

GEOGRAFI E OLARU CARMEN PRE MI UL III 

I ONI CĂ ANA MARI A LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

ISTORI E CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

PRE MI UL III 

RADU ANDRA 

NI COLETA 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

MATE MATI CĂ RADU ADRI ANA PRE MI UL III 

PÎ RLOGEANU GEORGE LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

MATE MATI CĂ ZEGREA 

LUMI NI ȚA 

GABRI ELA 

PRE MI UL III 

MI REA ALEXANDRA 

MI HAELA 

LI CEUL TEORETI C 

" ALEXANDRU ROSETTI" 

VI DRA 

TI C ZEGREA 

LUMI NI ȚA 

GABRI ELA 

PRE MI UL III 

DOROBANȚU I ULI AN LI CEUL TEORETI C 

" ALEXANDRU ROSETTI" 

VI DRA 

TI C CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL PRE MI UL III  
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CONCURSUL REGI ONAL ’ ’ VI OLENȚA ULTI MUL REFUGI U AL I NCOMPETENȚEI’ ’  

1.  Rezultat ul derul ării proiectul ui 

Peri oada de desfășurare : februarie- aprilie 2022 

Pri nci pal ele acti vități: 

· VI OLENȚA Î N ȘCOALĂ  ȘI Î N AFARA EI: AȘA DA! AȘA NU! - Prezent ări  

Power Poi nt, Movi e Maker-uri, pentru elevii di n clasele V- XII 

· AGRESI VI TATEA Î N RÂNDUL ADOLESCENȚI LOR! - Creaţie literară:  

poezi e, povestiri, eseuri, pentru elevii di n clasele V- XII 

· NU VI OLENȚEI! -- Post er, col aje, desene, pentru elevii di n clasele I- XII 

· SI MPOZI ONUL REGI ONAL " MANI FESTĂRI ALE DELI NCVENȚEI  

JUVENI LE Î N MEDI UL ȘCOLAR"- pentru cadre didactice 

 

2.  Nu măr de partici panți, cu unitatea de î nvăț ă mânt precizat ă : 

o ELEVI 168 l ucrări partici pant e la diferite secți uni ale concursul ui  

o PROFESORI   9 organi zat ori, 9 eval uat ori, 10 coordonat ori de proi ect 

3.  Nu măr de partici panți: 

Cat egori e partici panți Nu măr partici panți  

El evi  168 

Pr ofesori  aut ori  de 

lucrare 

18 

Tot al  176 

4.  Pre mii  

Secţi unea concursul ui  Ni vel  Nu măr 

partici panţi 

Pre mii 

acordate 

VI OLENȚA Î N ȘCOALĂ  ȘI  Î N AFARA 

EI: AȘA DA! AȘA NU!  

Li ceal 26 1 

AGRESI VI TATEA Î N RÂNDUL 

ADOLESCENȚI LOR!  

Gi mnazi al 110 10 

NU VI OLENȚEI!  Pri mar/  

Preșcol ar  

31 12 

5.  Rezultate -- produse, i mpact 

Rezultatele obţi nut e di n i mpl e ment area concursul ui sunt: 

 

 

 

 

 

Au fost obți nute ur mătoarel e pre mii: 

Secți unea desen: 

NR.  

CRT.  

ELEVUL PROFES ORUL 

Î NDRUMĂTOR 

ȘCOALA LUCRAREA PRE MI UL 

1.   ȘERBAN 

GEORGE 

PROF.  ZEGREA 

LUMI NI ȚA GABRI ELA  

Li ceul  Teoreti c  ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’ VI DRA 

’ ’NU BULLYI NG- 

ULUI’ ’ 

PRE MI UL III 

2.   BOGHI CI SARAH PROF. Î NV.  PRI MAR 

GHI ȚĂ VERONI CA 

Li ceul  Teoreti c  ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’ VI DRA 

’ ’VI OLENȚA E 

AR MA CELOR 

SLABI’ ’ 

PRE MI UL II  

3.   PI ȚI GOI PROF. Î NV.  PRI MAR Li ceul  Teoreti c  ’ ’ ALEXANDRU ’ ’STOP VI OLENȚĂ’ ’ MENTI UNE  

Pl anșe Prezent ări 

Power Poi nt 

Fil me Movi e 

Ma ker 

Eseuri  

108 49 2 9 
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CRI STI AN GHI ȚĂ VERONI CA ROSETTI’ ’ VI DRA 

4.   DUMI TRU 

MARI A 

PROF. Î NV.  PRI MAR 

GHI ȚĂ VERONI CA 

Li ceul  Teoreti c  ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’ VI DRA 

’ ’VI OLENȚA 

UCI DE’ ’ 

MENTI UNE  

5.   CRI STEA 

TI BERI U 

GEORGE 

PROF. Î NV.  PRI MAR 

GHI ȚĂ VERONI CA 

Li ceul  Teoreti c  ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’ VI DRA 

’ ’STOP VI OLENȚĂ’ ’ MENTI UNE  

6.   CI NEZAN MATEI  PROF. Î NV.  PRI MAR 

GHI ȚĂ VERONI CA 

Li ceul  Teoreti c  ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’ VI DRA 

’ ’STOP VI OLENȚĂ’ ’ MENTI UNE  

7.   STAN ERI K PROF. Î NV.  PRI MAR 

GHI ȚĂ VERONI CA 

Li ceul  Teoreti c  ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’ VI DRA 

’ ’STOP VI OLENȚĂ’ ’ MENTI UNE  

8.   ENE DANI EL 

CRI STI AN 

PROF. Î NV.  PRI MAR 

GHI ȚĂ VERONI CA 

Li ceul  Teoreti c  ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’ VI DRA 

’ ’STOP VI OLENȚA 

VERBALĂ’ ’ 

MENTI UNE 

9.   GHEORGHE 

NAOMI  

PROF. RĂDULESCU ANA Li ceul  Teoreti c  ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’ VI DRA 

’ ’BULLYI NG 

HURTS’ ’  

PRE MI UL 

SPECI AL  

10.   EL- SAFADI 

JENI FFER-

CHRI STI NA  

PROF. BĂLAN DOI NA  Li ceul  Teoreti c  ’ ’ ALEXANDRU 

ROSETTI’ ’ VI DRA 

’ ’BULLYI NG’ ’ MENTI UNE  

11.   LUCRARE 

COLECTI VĂ  

PROF.  PĂUN RALUCA 

NI COLETA 

Gr ădi nița Nr. 2 VI DRA  ’ ’COPACUL 

PRI ETENI EI’ ’  

PRE MI UL I 

12.   CURSARU 

ALEXANDRA  

PROF.  PĂUN RALUCA 

NI COLETA 

Gr ădi nița Nr. 2 VI DRA  ’ ’INSULTELE NU 

SUNT 

AMUZANTE’ ’ 

PRE MI UL II  

13.   NI ȚU MARI A  PROF.  PĂUN RALUCA 

NI COLETA 

Gr ădi nița Nr. 2 VI DRA  ’ ’TACHI NAREA NU 

E AMUZANTĂ’ ’ 

PRE MI UL II  

Secți unea PPT:  
NR.  

CRT.  

ELEVUL PROFES ORUL 

Î NDRUMĂTOR 

ȘCOALA LUCRAREA PRE MI UL 

14.   ȚI CU COSTI N PROF.  CRI STEA 

GEORGI ANA 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

BULLYI NG MENȚI UNE 

15.   CHI RI ȚOI U 

MI HAI 

ALEXANDRU 

PROF.  CRI STEA 

GEORGI ANA 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

NU VI OLENȚĂ MENȚI UNE 

16.   RADU ANDRA PROF. RADU ADRI ANA LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

VI OLENȚĂ!  

PRE MI UL II 

17.   MARI N 

ALEXI A 

PROF. RADU ADRI ANA LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

VI OLENȚA PRE MI UL I 

18.   PĂUN VLAD 

GEORGE 

PROF.  ZEGREA 

LUMI NI ȚA GABRI ELA 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

VI OLENȚĂ!  

PRE MI UL I 

19.   ROTEANU 

DARI US 

NI COLAS 

PROF.  ZEGREA 

LUMI NI ȚA GABRI ELA 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

BULLYI NG!  

MENȚI UNE 

20.   PETCU 

NI COLETA 

PROF. CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

BULLYI NG!  

MENȚI UNE 

21.   COSTACHE 

ANA MARI A 

PROF. CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

ANTI VI OLENȚĂ PRE MI UL III 

22.   I SPAS ANA 

MARI A 

PROF. CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

BULLYI NG!  

PRE MI UL II 
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23.   VASI LE 

DENI SA 

PROF. CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

BULLYI NG!  

DI PLOMĂ DE 

PARTI CI PARE 

24.   CAZACU 

I OANA ALI NA 

PROF. CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

VI OLENȚĂ!  

MENȚI UNE 

25.   CROI TORU 

CĂTĂLI N 

PROF. CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

VI OLENȚEI! 

PRE MI UL III 

26.   GHI ȚĂ 

CRI STI NA 

PROF. CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

VI OLENȚEI! 

DI PLOMĂ DE 

PARTI CI PARE 

27.   GHI MPEȚEANU 

BI ANCA 

PROF. CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

VI OLENȚEI! 

DI PLOMĂ DE 

PARTI CI PARE 

28.   TUDOSE ALI N 

MARI AN 

PROF. CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

VI OLENȚEI! 

DI PLOMĂ DE 

PARTI CI PARE 

29.   TEODOR 

MAYA 

CRI STI NA 

PROF. CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

BULLYI NG!  

DI PLOMĂ DE 

PARTI CI PARE 

30.   I ONI ȚĂ LUI ZA PROF. CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

VI OLENȚEI! 

PRE MI UL II 

31.   COCA DENI SA PROF. CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

VI OLENȚEI! 

DI PLOMĂ DE 

PARTI CI PARE 

32.   SUVAC PAULA PROF. CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

VI OLENȚEI! 

MENȚI UNE 

33.   DI DAI E S ARA 

AMALI A 

PROF. CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

BULLYI NG!  

MENȚI UNE 

34.   BOLOCAN 

ROXANA 

PROF. CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

VI OLENȚEI  

MENȚI UNE 

35.   ISAR MARI A 

FELI CI A 

l  PROF. CERNI CENCO 

GEORGE DANI EL 

LI CEUL TEORETI C 

’ ’ALEXANDRU ROSETTI’ ’ 

VI DRA,  I LFOV 

STOP 

VI OLENȚEI  

MENȚI UNE 

 

Întoc mi t,  

Prof. Zegrea Lumi nița Gabri el a 


