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Directorul și consiliul de administrație 
cooperează în mod formal cu părinții și cu 
reprezentanții comunității locale, mai puțin cu 
cei cei ai autorităților locale. 
Școala respectă legislația și regulamentele la un 
nivel satisfăcător.  

 

Aspectul 2: Școala furnizează elevilor un 
curriculum care ia în considerare oferta pentru 
disciplinele obligatorii și disciplinele din cadrul 
CDȘ. Elaborarea CDȘ nu ia în considerare 
experiența anterioară a unității de învățământ, 
iar consultarea reprezentanților părinților și ai 
comunității locale este limitată.  
Curriculumul este evaluat în mod ocazional și 
există o planificare specifică pe termen lung. 
Unele cadre didactice nu au planificări 
adecvate.  
Există activități extracurriculare, dar contribuția 
acestora la dezvoltarea ofertei curriculare nu 
este complet exploatată. 

Corelarea CDȘ-urilor cu interesele 
elevilor, dar și cu resursa umană 
existentă, pregătirea personalului 
didactic și cerințele părinților. 
Inițierea de proiecte, activități 
școlare și extrașcolare (acțiuni de 
voluntariat, ecologizare, etc.) și 
implicarea unui număr mai mare de 
elevi din unitatea școlară  și a 
consiliului elevilor în proiectarea, 
realizarea și diversificarea 
activităților extracurriculare; 
Elaborarea standardelor, criteriilor de 
notare/apreciere și popularizarea 
acestora în rândul elevilor și 
părinților; argumentarea notelor 
acordate elevilor. 

 

Aspectul 3: Profesorii au documente de 
planificare ce conțin cerințele curriculumului 
local și național la un nivel acceptabil.  
Profesorii nu planifică, nu desfăşoară şi nu 
evaluează activităţi diferenţiate de învăţare în 
care să valorifice eficient nivelul diferit de 
cunoaştere şi de înţelegere la care se află elevii. 
Metodele și tehnicile de predare-învățare-
evaluare folosite sunt cu preponderență 
tradiționale. De asemenea, un număr redus de 
cadre didactice integrează resursele TIC  în 
activităţile cu elevii.  

Centrarea permanentă a 
demersurilor didactice și  
respectarea unor exigenţe ale 
învăţării durabile: utilizarea unor 
metode active care pot contribui la 
dezvoltarea capacităţii de 
comunicare, de manifestare a 
spiritului critic, tolerant, deschis şi 
cooperant; exersarea lucrului în 
echipă, a cooperării şi/sau a 
competiţiei, pentru a le dezvolta și 
competențele de comunicare; 
realizarea unor activităţi diverse, 
care să dea 
posibilitatea tuturor elevilor de a 
participa la propria învăţare. 
Dezvoltarea unei baze material și 
modernizarea materialelor didactice. 
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Aspectul 4: Majoritatea elevilor pot folosi 
cunoștințele achiziționate în timpul lecțiilor 
anterioare la un nivel satisfăcător. Progresul pe 
care îl fac nu e deosebit, învățarea este bazată 
pe memorizare, răspund la un nivel satisfăcător 
la sarcinile de învățare implicate de activitățile 
individuale de grup și frontale și la metodele 
activ-participative. Elevii au rezultate modeste 
la examenele și testele naționale și la olimpiade 
și concursuri. 

Folosirea metodelor activ-

participative pentru implicarea în 
activitate a fiecărui elev în funcție de 
competențele dobândite. 
Încurajarea și susținerea participării 
la concursuri și olimpiade școlare. 
Urmărirea progresului şcolar a 
fiecãrui elev, folosind o metodă 
diferențiată. 
Participarea profesorilor la cursuri de 
formare și schimburi de experiență 
privind aplicarea la clasă a metodelor 
moderne de lucru cu elevii. 

 

Aspectul 5: În unitatea de învățământ există un 
cod de conduită pentru profesori și elevi. 
Curriculumul cuprinde câteva elemente care 
înlesnesc dezvoltarea personală a elevilor. 
Activitatea comisiei de prevenire și combatere a 
violenței în mediul școlar de la nivelul unității 
de învățământ este satisfăcătoare. 
Obiectivele propuse în cadrul Planului 

operațional minimal privind reducerea 
fenomenului violenței în mediul școlar sunt 
atinse doar parțial. Integrarea elevilor nu este 
urmărită regulat. Strategiile educaționale 
folosite în cadrul activităților curriculare și 
extracurriculare nu îi ajută pe elevi să își asume 
răspunderea. 
 

Realizarea unor întâlniri eficiente cu 
părinţii, abordarea unor teme de 
actualitate pentru aceștia, realizarea 
unor activități individuale cu părinții 
elevilor cu diferite problem (violenţă, 
comportamente neadecvate), 
informarea diriginților asupra 
situațiilor existente prin deplasarea 
acestora la domiciliul elevilor.  
Realizarea de proiecte și parteneriate 
care să-i implice activ pe părinți. 
Atragerea ONG-urilor pentru a 
desfășura proiecte cu finanțare. 
Desfășurarea la nivelul școlii a unor 
activități și competiții,  cu implicarea 
consilierului psihopedagocic, în care 
elevii să fie motivați și încurajați să 
participle, stimulând astfel interesul 
pentru școală. 

 

Aspectul 6: Școala menține un nivel acceptabil 
de comunicare cu părinții și  
încearcă să eficientizeze parteneriatul cu 
familia, este deschisă la sugestiile și propunerile 
părinților. 
În general, școala are prevăzute în planul 
managerial câteva referințe la parteneriatul cu 
comunitatea locală. 
Aceasta implică serviciile din cadrul 

Identificarea de modalităţi eficiente 
de promovare a imaginii unităţii 
şcolare în mass-media, relaţionare 
directă cu părinții, autorităţile şi 
reprezentanţii comunităţii locale. 
Cadrele didactice vor oferi informaţii 
corecte şi complete părinţilor 
referitor la concursurile şcolare în 
care doresc să implice elevii. Părinţii 
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comunității pentru acordarea de sprijin 
motivațional elevilor. Activitatea 
reprezentanților autorităților locale în consiliul 
de administrație este puțin eficientă și 
responsabilă. 

doresc ca şi elevii să poată propună 
şi organiza ei înşişi activităţi 
extracurriculare. 
Instituţia de învăţămâmt trebuie să îşi  
proiecteaze oferta educaţională în 
acord cu oportunităţile oferite de 
comunitate. 
Se recomandă o comunicare mai 
bună cu reprezentanții autorităților 
locale pentru implicarea acestora în 
rezolvarea problemelor școlii. 

 

Aspectul 7: Elevii  manifestă respect faţă de 
cadrele didactice şi colegi, disponibilitate spre 
comunicare, socializare şi interes faţă de 
activităţile școlare şi extraşcolare organizate 
de școală.      

Derularea permanentă a activităților 
în cadrul programelor de ameliorare 
și remediere, o monitorizare foarte 
atentă a frecventării acestor activități 
pentru creșterea promovabilității.  
Pregătirea elevilor pentru 
participarea la olimpiade, concursuri 
școlare sau tematice, în scopul 
obținerii unor rezultate care să să le 
trezească interesul pentru propria 
educație, pentru implicarea lor în 
luarea deciziilor. 
Atragerea unui număr cât mai mare 
de  elevi, alături de consiliul elevilor, 
părinți, în activități educative 
derulate în parteneriat cu ONG-uri, 
Fundații, Asociații. 

Colegiul 
Național 
„Mihai 
Eminescu" 
Constanța 

 

Aspectul 1: Încadrarea este realizată cu   
personal didactic calificat, există preocupări 
privind formarea cadrelor didactice (buget 
pentru participarea la cursuri de dezvoltare 
profesională), există o bună colaborare cu 
părinții și autorităţile locale, există surse de 
finanţare de la bugetul de stat care acoperă 
nevoile școlii (buna funcționare) și ale cadrelor 
didactice (decontarea navetei), există suficiente 
spaţii pentru desfăşurarea activităţii. 

Resursele instituției de educație 
(umane, materiale, echipamente) sunt 
folosite în scopul dezvoltării 
organizației școlare. Rapoartele 
financiare arată că la data derulării 
inspecţiei şcoala îşi conduce şi 
organizează propria contabilitate 
conform legii. Sursele de finanţare 
sunt bugetul local, de stat ,venituri 
extrabugetare şi finanţări 
nerambursabile. 
Raportul menţionează deasemenea 
faptul că au fost întocmite bugetele 
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de venituri şi cheltuieli, situaţiile 
financiare lunare şi trimestriale 
precum şi contul de execuţie 
bugetară. 
Există o informare a serviciului 
Audit bazată pe solicitări ale 
Ministerului Educației și Cercetării 
prin care se solicită recuperarea 
sumelor alocate pentru concedii de 
odihnă neefectuate și pentru care 
echipa managerială nu a întreprins 
nicio activitate specifică. 
Procesul instructiv-educativ se 

desfăşoară în condiţii foarte bune, 
şcoala beneficiind de un corp 
profesoral calificat cu o bună 
pregatire profesională şi managerială. 
Orarul este întocmit, înregistrându-se 
suprapuneri de ore pe diferite 
variante de orar pe care școala le-a 
folosit pe anumite intervale de timp. 
Nu este reglementată eficient 
împărțirea pe grupe de studiu a 
limbii germane. 
Efectivele de elevi din marea 
majoritate a claselor depășesc 
efectivele maxime legale, solicitarea 
de funcționare peste efectiv făcându-
se ulterior aprobării transferurilor 
aprobate în consiliul de administrație 
al unității de învățământ. Există 
multe transferuri de elevi aprobate pe 
locuri pe care școala nu le deține. 

 

Aspectul 2: Proiecţia managerială a directorului 
cuprind ținte ce au drept scop: centrarea 
curriculumului pe formarea de competențe 
necesare reușitei școlare și de personalizare a 
ofertei curriculare în acord cu nevoile și 
așteptările beneficiarilor, cu acțiuni/activități 
aferente precum și  formarea armonioasă a 
personalității elevilor prin creșterea importanței 
activităților educative și extrașcolare 

Actualizarea documentelor Comisiei 

pentru curriculum, respectiv: 
regulamentul de organizare și 
funcționare, planul managerial,etc. 
Structurarea mapei comisiei cu 
documentele specifice: procese 
verbale ale ședințelor cu părinții, fișe 
de avizare ale CDȘ,etc. 
Actualizarea bazei de date a CDȘ ce 
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În documentele CEAC se află procedura 
operațională P.O.66, privind elaborarea și 
stabilirea ofertei CDȘ înregistrată cu nr. 
1307/187/29.11..2019 
Oferta curriculară pe ani școlari este stabilită 
prin consultarea relevilor și a părinților în 
concordanță cu resursele umane și materiale ale 
școlii. 
Portofoliul comisiei pentru curriculum cuprinde 
documente specifice( regulamentul de 
organizare și funcționare, planul managerial, 
plan operațional, grafic activități, raport de 
activitate începând cu anul școlar 2013-

2014/anuale și semestriale, fișe de opțiuni pe 
clase și ani școlari, chestionare de investigație a 
propunerilor cdș în funcție de nevoile 
beneficiarilor, procese verbale ale ședințelor 
comisiilor metodice,atribuții, analiza SWOT și 
PEST, etc) 

funcționează în anul școlar 209-2020  

Avizarea de către Consiliul 
Profesoral a propunerilor de CDȘ și 
transmiterea propunerilor spre 
aprobare, Consiliului de 
Administrație; 
Diversificarea strategiilor evaluative 
şi alternarea metodelor, tehnicilor şi 
instrumentelor tradiţionale de 
evaluare cu cele moderne 
(alternative/complementare). 

 

Aspectul 3: Documentele de proiectare 
didactică  verificate  evidențiază concordanța cu 
programele școlare, respectarea conținuturilor  
științifice și a reperelor temporale. De 
asemenea, planificările semestriale sunt corelate 
cu cele anuale. Secvenţierea conţinuturilor 
noţionale în unitatea de învăţare respectă lista 
de conţinuturi din programa şcolară. 
Portofoliile catedrelor cuprind documente de 
proiectare didactică a activității, dar și alte 
materiale relevante pentru activitatea 
desfășurată:  graficul activităţilor curriculare şi 
extracurriculare, tematica întâlnirilor metodice, 
materiale informative specifice diferitelor 
discipline, instrumente de lucru:  teste elaborate 

de profesori, creații ale elevilor, auxiliare  
utilizate la clasă sau realizate de către profesori, 
rezultate la comeptiții școlare  etc.   
Demersurile didactice sunt proiectate astfel 
încât să  fie formate și dezvoltate competențele 
specifice disciplinelor  
Unii profesori au inclus în activităţile didactice 
elemente de interdisciplinaritate şi 

Elaborarea unor strategii și metode 
de evaluare a lecției, de măsurare a 
eficienței acesteia 
Utilizarea tehnologiei informaţiei şi 
comunicării în predarea disciplinelor 
vizează creşterea eficienţei 
activităţilor de învăţare 
Elaborarea unor proceduri de 
remediere/reglare/ dezvoltare a 
demersului didactic. 
Asigurarea complementarităţii 
metodelor şi mijloacelor de 
învăţământ, adecvarea lor la nivelul 
clasei şi la particularităţile de vârstă 
ale elevilor. 
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transdisciplinaritate 

 

Aspectul 4: Raportat la cerinţele programelor 
şcolare în vigoare, nivelul cunoştinţelor elevilor 
este foarte bun. Ei au aptitudini bine definite în 
ce priveşte ascultarea şi capacităţi speciale de 
raţionament, formulare de întrebări şi 
răspunsuri pertinente și corecte din punct de 
vedere științific.  Pot sintetiza cele învăţate şi au 
formate priceperi şi deprinderi pe care le 
folosesc în procesul de învăţare. Elevii răspund 
foarte bine la activităţile individuale, de grup, 
pe echipe și frontale propuse de cadrele 
didactice, la sarcinile de lucru în cadrul formal 
și nonformal, pot ordona și prelucra informaţii, 
investiga și elabora proiecte.  
Elevii folosesc eficient ceea ce au învăţat în 
lecţiile anterioare şi progresează corespunzător. 
Se adaptează cu ușurință cerinţelor metodelor 
frontale de predare-învăţare şi a mijloacelor 
audiodiovizuale și informatizate integrate în 
demersurile didactice. 

Ei pot ordona şi prelucra informaţiile, 
elaborează referate.  
 

Dezvoltarea încrederii elevilor în 
diriginte/ cadru didactic pentru a se 
facilita deschiderea acestora spre a-şi 
exprima doleanţele, nevoile sau 
pentru a cere ajutor privind unele 
dificultăţi de învățare sau nevoi 
personale cu care se confruntă.  
Realizarea și urmărirea unui program 
de pregătire cu elevii tuturor elevilor 
cu potențial de performanță, 
indiferent de nivel. 
Planuri remediale, în urma aplicarii 
testelor initiale si a simulărilor 
realizate urmărite și duse la 
îndeplinire ( la unele materii) 
Mai multe demersuri  inter- și 
transdisciplinare şi metode potrivite 
adaptate elevilor fără performanțe 
școlare. 
Identificarea metodelor celor mai 

potrivite, în funcție de 
particularitățile de vârsta și de 
învățare ale elevilor, în vederea 
creșterii interesului pentru 
participarea la concursuri și 
olimpiade la nivel internațional. 

 

Aspectul 5: La nivelul unităţii de învăţământ 
există un regulament de ordine interioară 
personalizat, cu extrase din ROFUIP/ 
OMENCȘ nr. 5079/2016, cu completările 
ulterioare, înregistrat cu nr. 42/16.01.2020 
(avizat CP- 16.01.2020, aprobat CA- 
16.01.2020) care a fost adus la cunoştinţă 
elevilor, (prevederile Regulamentului intern al 
școlii- 99% dintre elevii chestionați; drepturile 
și îndatoririle pe care le ai ca elev- 95% dintre 
elevii chestionați; sancțiunile care se aplică 
elevilor- 95% dintre elevii chestionați; orarul 
clasei- 99% din elevii chestionați; activitățile 
extrașcolare organizate de școală- 90% dintre 

Sprijinirea elevilor în vederea 
asigurării funcţionalităţii Consiliului 
școlar al elevilor, iar activitatea 
acestuia să fie planificată, 
monitorizată, evaluată. 
Afișarea în sălile de clasă a unor 
extrase din Regulamentul intern cu 
aspecte de interes pentru elevi. 
Personalizarea sălilor de clasă, a 
holurilor cu lucrări realizate de elevi, 
în parteneriat cu reprezentanții 
instituțiilor partenere în diverse 
proiecte. (30% dintre elevi au 
menționat în chestionare că nu le 
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elevii chestionați; semnele de identificare 
școlară- 94% din elevii chestionați), în cadrul 
orelor de consiliere şi orientare, fapt consemnat 
în procesele verbale de la clasă, semnate de 
elevii care au luat la cunoştinţă. A fost prelucrat 
la clase și Statutul elevului.  
Activitatea Comisiei de prevenire și combatere 
a violenței în mediul școlar de la nivelul unității 
de învățământ este susținută prin colaborarea 
foarte strânsă dintre psihologul școlar, 
coordonatorul pentru proiecte și programe 
educative și diriginți. Activitățile propuse în 
cadrul Planului operațional privind reducerea 
fenomenului violenței în mediul școlar nr. 
1382/9.09.2019 conțin indicatori de evaluare 
măsurabili, acțiunile implică atât cadrele 
didactice cât și Consiliul Școlar al Elevilor. De 
asemenea, în cadrul discuțiilor cu elevii s-a 
confirmat faptul că nu există cazuri majore de 
indisciplină/ violență în interiorul spațiului 
școlar și că aceștia se simt în siguranță în 
unitatea de învățământ. 

place cum arată sălile de clasă; 59% 
au afirmat că își doresc îmbunătățirea 
bazei materiale a școlii;) 
Stimularea elevilor în cadrul 
activităților școlare și 
extracurriculare cu accent pe 
responsabilizarea din proprie 
inițiativă (elevii au menționat în 
chestionare că-și doresc: cluburi- 
muzică, teatru, lectură; activități de 
dezvoltare personală, cursuri de 
robotică, actorie, fotografie; activități 
practice). 

Încurajarea permanentă a participării 
elevilor la diverse concursuri școlare. 

 

Aspectul 6: Unitatea de învățământ are o bună 
colaborare cu reprezentanții comunității locale, 
participând la acțiunile realizate la nivelul 
orașului cu diferite ocazii, manifestări, 
evenimente din viața școlii. 

Unitatea de învățământ ar  trebui să 
selecteze strategii clare de colaborare 
cu comunitatea locală și să 
definească clar metodele de aplicare 
ale acestora în ceea ce privește 
demersul didactic eficient cu privire 
la integrarea socio-profesională a 
elevilor. 

 

Aspectul 7: Elevii  manifestă respect faţă de 
cadrele didactice şi colegi, disponibilitate spre 
comunicare, socializare şi interes faţă de 
activităţile școlare şi extraşcolare organizate 
de școală.      

Modalitățile de evaluare să fie 
încurajatoare și stimulative- plan 
ameliorativ pentru evaluare. 
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6.4. Inspecția de specialitate 

 
Obiectul principal al inspecţiei de specialitate îl reprezintă activitatea didactică a 
educatorilor, institutorilor/învăţătorilor, profesorilor, profesorilor pentru învăţământul primar, 
profesorilor pentru învăţământul preşcolar, maiştrilor instructori. 
 
Inspecţia de specialitate include: inspecţia de specialitate curentă, inspecţia de specialitate 
realizată în vederea obţinerii definitivării în învăţământ, inspecţia de specialitate realizată în 
vederea obţinerii gradelor didactice II şi I (inspecţie şcolară specială), orice altă formă de 
evaluare, control şi consiliere a activităţii cadrului didactic în domeniul de specialitate în care 
este încadrat. 
 

Perioada: an şcolar 2019 – 2020 
 
Aspecte vizate: 
 
1. Monitorizarea, îndrumarea și controlul implementării noului curriculum la gimnaziu 

clasa a VII-a 
2. Inspecții curente/special pentru obținerea gradelor didactice 
3. Evaluare, control și consiliere a activității cadrului didactic în domeniul de specialitate 

în care este încadrat 
4. Monitorizarea serviciilor de educație și formare profesională inițială prin inspecția  

unităților de învățământ preuniversitar care școlarizează elevi înscriși în învățământul 
professional de stat – aplicarea Metodologiei de organizare și funcționare a 
învățământului professional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5033/2016 

 
Constatări/aprecieri: 
 

 Cadrele didactice au făcut dovada pregătirii unor proiecte de lecție corect întocmite, 
realiste, flexibile și ușor de transpus în practică ; 

 Respectarea programei școlare în vigoare și preocupare pentru esențializarea și 
adaptarea conținuturilor la particularitățile de vârstă ale elevilor și la nivelul clasei ; 

 Originalitatatea demersului didactic; 

 Creativitate în conceperea activităţilor; 
 Abordarea transdisciplinară a conţinuturilor; 
 Gestionarea eficientă a resurselor; 
 Asigurarea unui climat relaxat, motivant; 
 Utilizarea unor strategii de  individualizare și diferențiere; 
 Accent deosebit pe realizarea aspectului formativ în cadrul lecţiei ; 
 Lecţiile se desfăşoară într-un climat permisiv, încurajator, cu accent pe cooperare ; 
 Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea profesională; 
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 Implicarea cadrelor didactice în viaţa şcolii; 
 Organizarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare; 
 Unele documente şcolare preluate, fără a fi personalizate; 
 Dotarea necorespunzătoare cu resurse didactice şi mijloace audio-vizuale (casetofon, 

CD player, casete, CD-uri), atât de utile studiului limbilor străine; 
 Insuficienta antrenare a elevilor în activităţi de evaluare şi autoevaluare ; 

 Slabă preocupare pentru utilizarea softurilor educaționale; 
 Anumită reţinere a cadrelor în a-şi autoanaliza activitatea didactică; 
 Preocupare redusă faţă de proiectarea didactică, abordarea C.D.Ş.-urilor în special în 

scopul completării normei didactice. 
 

Recomandări generale: 
 
 Utilizarea strategiilor de tratare diferenţiată şi de abordare adaptată a parcursului 

didactic la particularităţile psihointelectuale şi de vârstă ale elevilor; 
 Stimularea creativității elevilor prin evidenţierea  caracterului interdisciplinar al 

conţinuturilor; 
 Menţinerea caracterului aplicativ al activităţilor derulate; 

 Diversificarea strategiilor de evaluare ca parte integrantă a procesului de instruire;  
 Valorificarea oportună şi eficientă în cadrul lecţiilor a resurselor materiale; 
 Antrenarea tuturor elevilor în activităţile de învăţare; 
 Realizarea unor lecții deschise la nivelul  cercurilor pedagogic, pentru diseminarea 

exemplelor de bună practică. 
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 6.5. Alte tipuri de inspecții 

 
Lista unităţilor şcolare din judeţul Constanţa care au fost evaluate de către ARACIP  în 
anul școlar 2019-2020: 
Nr. 
crt. 

Unitatea de învăţământ 
Tipul 
vizitei 

1.  Liceul Tehnologic „Axiopolis” Cernavodă EP 

2.  Colegiul Economic Mangalia EP 

3.  Școala Gimnazială Nr.39 „Nicolae Tonitza” Constanța  EP 

4.  Liceul Agricol Poarta Albă EP 

5.  Colegiul Comercial „Carol I” Constanța EP 

6.  Grădinița cu program prelungit „Căsuța de Turtă Dulce” Constanța  EP 

7.  Liceul Energetic Constanța AC 

8.  Liceul Agricol Poarta Albă AT 

9.  Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța AC 

10.  Grădinița cu program normal „Primavera” Constanța AT 

11.  Școala Postliceală „Hennri Coandă” Năvodari  AT 

12.  Liceul Tehnologic Cogealac  AT 

13.  Școala Gimnazială Nr. 1 Poarta Albă AT 

14.  Colegiul Universității „Ovidius” Constanța AT 

15.  Grădinița cu program prelungit „Tom și Jerry” Constanța AT 

16.  Grădinița cu program prelungit Nr. 2 Valu lui Traian AT 

17.  Grădinița cu program prelungit „Baby Genius” Constanța  AT 

18.  Grădinița lui Andrei Constanța AT 

19.  Grădinița cu program prelungit „The Litle Blumbebees” Constanța  AT 

 (AT – autorizare, AC -  acreditare, EP – evaluare periodică, M- monitorizare) 
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6.6.  Învățământ special și special integrat 

Numărul de norme pentru disciplina învățământ special și special integrat : 378,15 
norme  

 
 

Nr. 
crt. 

Tipul de cerinţă/ Perioada 
Anul 
şcolar 

2019/2020 
Observaţii 

1 
Numărul de unităţi şcolare pentru 

învăţământ special  3 

1. CȘEI ”Delfinul” Constanța 
2. CȘEI ”Maria Montessori” Constanța 

3. CȘEI ”Albatros” Constanța + 
structuri: 

* Școala Gimnazială Specială Sanatoriu 
Techirghiol,  

* Școala Specială Gimnazială Sanatoriu 
Mangalia 

*Şcoala Penitenciar Poarta Albă 

2 
Numărul de elevi şcolarizaţi în 

învăţământul special 
  

809 

258 CȘEI ”Delfinul” 
142 CȘEI ”Maria Montessori”   
449 CȘEI ”Albatros” (223 cu 

dizabilităţi) 
* Școala  Gimnazială Specială Sanatoriu 

Techirghiol - 138 
*Școala Gimnazială  Specială Sanatoriu 

Mangalia- 30 
*Şcoala Penitenciar Poarta Albă- 18 

3 
Numărul de unităţi de masă care 

integrează elevi cu deficienţe (CES)  - 
şcoli integratoare 

86 cu PJ 
 
 

  
 

4 Numărul de elevi din învăţământul de  1410  Nr. elevi cu profesori de sprijin 457; nr. 
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masă integrați individual și care 
urmează curriculumul școlii de masă 

cu  servicii educaţionale de sprijin 

elevi care au alte structuri de sprijin 953 
 
 

8 

Numărul de elevi cuprinşi în terapie 
logopedică din cadrul centrelor 

logopedice interşcolare şi al 
cabinetelor logopedice 

775  

9 
Numărul de elevi şcolarizaţi la 

domiciliu 
117 

 35– învățământ de masă 
82- învățământ special 

101 
Numărul de cadre didactice de sprijin 

la nivel de judeţ 29 
6 - CȘEI Albatros Constanța 
14 - CȘEI Delfinul Constanța 

9 - CȘEI Maria Montessori Constanța 
12 Numărul de profesori consilieri şcolari 82  

13 Numărul de profesori logopezi 14 
14 CJRAE 

1 CȘEI Albatros  
6 CȘEI M.Montessori  10 CȘEI Delfinul  

14 
Numărul personal angajat în centrul 

judeţean de resurse şi asistenţă 
educaţională (auxiliar și nedidactic) 

7 (8 auxiliar +1 nedidactic) 

 
Nr. 
crt. 

Unitatea școlară  Profilurile, domeniile și specializările Nr. ordin 
acreditare/autorizare 

 Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă 
„Albatros” Constanţa 

Profil Servicii, domeniul Turism şi 
alimentaţie, nivel 3 – Bucătar, nivel 4 - 
Tehnician în gastronomie 

Acreditare  
OMECȘ 5198/11.09.2015 

Profil Servicii, domeniul Turism şi 
alimentaţie, nivel 5 - Tehnician 
nutriţionist 

Autorizare  
OMENCȘ 5042/30.08.2016 

Profil Servicii, domeniul Estetica şi 
igiena corpului omenesc, nivel 4 - 

Coafor stilist 

Acreditare  
OMECȘ 5198/11.09.2015 

Profil Servicii, domeniul Estetica şi 
igiena corpului omenesc, nivel 5 - 
Cosmetician, Tehnician maseur 

Autorizare  
OMENCȘ 5042/30.08.2016 

- organizarea proiectului „Parteneri în educația incluzivă”, inițiativă a Inspectoratului 
Școlar Județean Constanța, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Constanța, Casei Corpului Didactic Constanța, Facultății de Psihologie și Științele 
Educației din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, în cadrul căruia se vor desfășura 
ateliere de lucru, unele online având ca teme incluziunea școlară și abordarea copilului cu 
cerințe educaționale speciale, cât și organizarea unor concursuri dedicate. 

- participare și organizare Târguri educaționale privind activitatea elevilor cu CES 
- coordonarea campaniei „Music for Autism”  
- coordonarea expoziției „Constanța prin ochii autismului” din incinta Muzeului de 

Marină Constanța 
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- coordonarea proiectului pentru disciplina psihopedagogie specială „Forme și culori”- 
activitate-online 

- coordonarea proiectului regional „Învăț să fiu Campion” 
- coordonarea platformei R.E.I. și a grupului pe facebook - învățământ special și special 

integrat 

6.7. Învățământul pentru minorități 

În anul școlar 2019-2020 la nivelul județului Constanța a funcționat un număr de 63 de 
cadre didactice, educatoare/învățătoare/profesori, pentru predarea limbii turce.  

Din cele 63 de cadre didactice: 
-  10 sunt educatoare la Grădinița Bilingvă Romano-Turcă Zubeyde Hanim si Grădinița 

Bilingvă Romano-Turcă din Medgidia, structură a Colegiului Național Kemal Ataturk 
Medgidia,  

- 12 cadre didactice sunt din Republica Turcia, 

  iar din cei 41 de profesori sunt: 
- 15 profesori titulari,  
- 14 profesori suplinitori calificați,  
- 8  cadre didactice necalificate, 
- 4 profesor asociat. 

În anul școlar 2019-2020 își desfășoara activitatea  în sistem un număr de 9 mediatori 
școlari pe 9 norme. 
  Din cei 9 mediatori: 
-  3 mediatori sunt în municipiul Constanța și 
-  6 mediatori în județ (Medgidia, Băneasa, Hârșova, Mangalia, Cuza-Vodă, Castelu). 

 

Evidenţa elevilor care studiază limba turcă/ rusă/ romani maternă  și religia islamică  
 

a) LIMBĂ TURCĂ  
 

 Învățământ 
preșcolar 

Învățământ 
primar 

Învățământ 
gimnazial 

Învățământ 
liceal 

Total 
elevi 

TOTAL 308 2415 1353 446 4214 
 

b) LIMBĂ RUSĂ 
 

 Învățământ 
primar 

Învățământ 
gimnazial 

Învățământ 
liceal 

Total 
elevi 

TOTAL 127 93 21 241 
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c) LIMBĂ ROMANI 
 

 Învățământ 
primar 

Învățământ 
gimnazial 

Învățământ 
liceal 

Total 
elevi 

TOTAL 33 47 -- 80 
 

d) LIMBĂ NEOGREACĂ 
 

 Învățământ 
primar 

Învățământ 
gimnazial 

Învățământ 
liceal 

Total 
elevi 

TOTAL 14 18 12 44 
 

e) RELIGIE ISLAMICĂ 
 

 Învățământ 
primar 

Învățământ 
gimnazial 

Învățământ 
liceal 

Total 
elevi 

TOTAL 2794 1486 448 4728 
 

f)  ISTORIA ȘI TRADIȚIILE MINORITĂȚILOR 
 MINORITATEA 

TURCĂ 
MINORITATEA 

RUSĂ 
MINORITATEA 

RROMĂ 
Total 
elevi 

TOTAL 630 46 15  
 

CDȘ  specific disciplinei:  ”Studiul Limbii tătare” - Școala Gimnaziala Nr. 1 Lumina 
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6.8. Învaţământ particular şi alternative educaţionale 

1. Învățământ particular 

În anul şcolar 2019-2020, în judeţul Constanta, din cele 40 de unităţi particulare existente în 
SIIIR (două unități de învățământ au activitatea suspendată), doar 38 de unități particulare 
funcţionează pe nivele, astfel: 

 
Nr. 
crt. 

Unități de învățământ particulare Total Autorizate Acreditate 

1 GRĂDINIȚE 15 3 12 
2 ȘCOLI PRIMARE 3 1 2 
3 ȘCOLI GIMNAZIALE 5 1 4 
4 LICEE 6 3 3 
5 ȘCOLI POSTLICEALE 9 3 6 

Total 38 11 27 
 

 
 Nivel  

preșcolar 
Nivel  

primar 
Nivel  

gimnazial 
Nivel  
liceal 

Nivel  
postliceal 

Constanța  14 3 5 5 6 
Mangalia  - - - - 2 
Năvodari 1 - - - - 
Lumina  - - - 1 - 
Hârșova  - - - - 1 

Total - 38 15 3 5 6 9 
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Efectivele şcolare din unitățile de învățământ particular, an şcolar 2019– 2020: 

Cifra de școlarizare aferentă anului 
școlar 2019-2020 

Învățământ 
particular 
autorizat 

Învățământ 
particular 
acreditat 

Total pe 
nivel 

Copii în învățământul preșcolar 113 1500 1613 

Elevi în învățământul primar 97 694 791 

Elevi în învățământul gimnazial 9 329 338 

Elevi în învățământul profesional - 54 54 

Elevi în învățământul liceal (ciclul 
inferior) 

145 232 377 

Elevi în învățământul liceal (ciclul 
superior) 

354 227 581 

Elevi în învățământul postliceal, 312 2101 2413 

 din care, elevi în învățământul sanitar 312 2090 2402 

Total general 1030 5137 6167 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Alternative educaționale 
Unităţile de învăţământ în care funcţionează alternative educaţionale sunt repartizate 
astfel: 

 Constanţa: 6 nivel preprimar, 1 nivel preprimar şi primar; 2 nivel primar; 
 Mangalia: 1 nivel preprimar; 

 Medgidia: 1 nivel primar; 
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Hârşova: 1 nivel preprimar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mod predare 

Numarul 
grupelor/ 
claselor 
existente 

Numarul 
preșcolaril

or 
existenti 

Grupa mică/ 
nr. 

preșcolari 

Grupa 
mijlocie/ nr. 
preșcolari 

Grupa 
mare/nr. 
preșcolari 

Nr. cls. 
a III-a/ 

elevi 

Nr. cls. 
a IV-a/ elevi 

Montessori 1 38 0,33/17 0,33/11 0,34/10 
  

Planul Jena 5 147  
2/60 3/87 

  
Waldorf 1 19  

1/19 
   

Step by Step 37 954 7/212 6/147 8/210 4/84 3/62 

    TOTAL 44 1158 7,33/229 9,33/237 11,34/307 4/84 3/62 
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REPARTIZAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR ŞI ALTERNATIV ÎN 
JUDEŢ 
 

 
 
 

Unități de învățământ în care se desfășoară alternative educaționale  
Numărul 
claselor 
existente 

Numărul 
elevilor 
existenți 

Grădiniţa ’La Nouvelle Generation’ Constanţa - Privată I 38 

 
1 38 

Colegiul Naţional Pedagogic ’Constantin Brătescu’ Constanţa  5 150 
Grădiniţa cu Program Normal De Aplicaţie Constanţa 2 38 
Grădiniţa cu Program Normal Gârliciu  2 40 
Grădiniţa cu Program Normal Nr.51 Constanţa  1 19 
Grădiniţa cu Program Prelungit ’Amicii’ Constanţa  12 360 
Grădiniţa cu Program Prelungit ’Lumea Copiilor’ Constanţa  2 61 
Grădiniţa cu Program Prelungit ’Mugurel’ Constanţa  3 92 
Grădiniţa cu Program Prelungit ’Tic-Pitic’ Hârşova  5 125 
Şcoala Gimnazială ’Lucian Grigorescu’ Medgidia  5 111 
Şcoala Gimnazială Nr. 12 ’B.P.Haşdeu’ Constanţa  2 34 
Şcoala Gimnazială Nr. 22 ’I.C.Brătianu’ Constanţa  4 90 
Publică de Interes Naţional și Local 43 1120 
   

TOTAL 44 1158 
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 Au solicitat acordarea autorizării de funcționare provizorie, începând cu anul școlar 
2020-2021 
 Școala Postliceală Henri Coandă Constanța, persoană juridică de drept privat, a solicitat 

declanșarea conform calendarului ARACIP pentru anul școlar 2019-2020, a procedurii de 
evaluare externă pentru acordarea autorizării de funcționare provizorie, începând cu anul școlar 
2020-2021, pentru Școala Postliceală Henri Coandă Năvodari, de nivel 5 Postliceal, filiera 
Tehnologică, profilul/domeniul Sănătate și asistență Pedagogică, calificarea profesională 
Asistent medical de farmacie (AMF), Asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare 
(A.M.B.), Asistent medical generalist (A.M.G.), programul de studiu OMEdC 

Nr.5042/27.09.2007 (A.M.F.), OMEdC Nr.4760/26.07.2006 (AMB), OMEN 
Nr.3499/29.03.2018 (A.M.G.), forma de învățământ-zi, cu un număr de 3 clase/grupe; (C.A. al 
I.Ș.J. C-ța din 09.03.2020). 
 Inițiatorul privat S.C. Stenali Image S.R.L., pentru acordarea  autorizării de funcționare 

provizorie, începând cu anul școlar 2020-2021, pentru unitatea de învățământ Grădinița cu 
Program Prelungit Baby Genius Constanța, nivel preșcolar, program de studiu prelungit, forma 
de învățământ – zi, limbă de predare – română, cu un număr de 5 clase/grupe. (C.A. al I.Ș.J. C-ța 
din 13.03.2020). 

 Asociația Așezământul Caritabil Sfinții Petru și Pavel Eforie Nord, pentru acordarea 
autorizării de funcționare provizorie începând cu anul școlar 2020-2021, pentru Grădinița lui 
Andrei, nivel de învățământ preșcolar – prelungit, cu forma de învățământ zi, limba de predare 
română, cu un număr de 3 clase. (C.A. al I.Ș.J. C-ța din 13.03.2020). 
 Se aprobă solicitarea S. C. The Little Bumblebees S.R.L. persoană juridică de drept privat, 

privind declanșarea conform calendarului ARACIP pentru anul școlar 2019-2020, a procedurii 
de evaluare externă pentru acordarea autorizării de funcționare provizorie, începând cu anul 
școlar 2020-2021, pentru unitatea de învățământ cu denumirea Grădinița The Little Bumblebees, 
de nivel Preșcolar, program prelungit și normal, limba de predare – română, forma de învățămânr 
– zi, cu un număr de 4 grupe (2 grupe în primul an de funcționare). (C.A. al I.Ș.J. C-ța din 
6.05.2020). 

 Au solicitat acordarea acreditării, începând cu anul școlar 2020-2021 
 Inițiatorul S.C. Centrul de Studii Colibri S.R.L., persoană juridică de drept privat, solicită 

declanșarea conform calendarului ARACIP pentru anul școlar 2019-2020, a procedurii de 
evaluare externă în vederea acreditării începând cu anul școlar 2020-2021, pentru nivelul de 
învățământ primar, program de studiu normal, OM nr.3908/03.05.2012, Școala Primară Colibri 
cu Structura Grădinița cu program normal și prelungit Colibri Constanța; (C.A. al I.Ș.J. C-ța 
din 09.03.2020). 

 Au solicitat vizite de evaluare externă 
 G.P.P. Little Kids Constanța, privind acordarea avizului Inspectoratului Școlar Județean 

Constanța, în vederea declanșării conform calendarului ARACIP a procedurii de evaluare 
externă pentru anul școlar 2019-2020, nivel preșcolar – program prelungit, 4 grupe. (C.A. al 
I.Ș.J. C-ța din 16.10.2019). 
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 Școala Postliceală Diada Mangalia, județul Constanța, privind declanșarea conform 
calendarului ARACIP pentru anul școlar 2019-2020, a procedurii de evaluare externă în vederea 
acreditării începând cu anul școlar 2020-2021, pentru nivelul de învățământ – postliceal, 
domeniul Sănătate și asistență pedagogică, calificarea profesională – Asistent medical generalist, 
forma de învățământ – zi, predare în limba română, cu un număr de 3 clase/grupe. (C.A. al I.Ș.J. 
C-ța din 14.02.2020). 

 S.C. Arlex Pro Tactic S.R.L., persoană juridică de drept privat, privind declanșarea 
conform calendarului ARACIP pentru anul școlar 2019-2020, a procedurii de evaluare externă 
pentru Centrul Educațional – Grădinița Kidoera, nivel preprimar, zi, predare în limba română, 
cu un număr de 3 grupe. (C.A. al I.Ș.J. C-ța din 14.02.2020). 

 Școala Postliceală F.E.G. Education Mangalia, solicită declanșarea conform calendarului 
ARACIP pentru anul școlar 2019-2020, a procedurii de evaluare externă periodică, pentru 
nivelul de învățământ postliceal acreditat prin ordinul M.E.C.T.S. Nr.5701/12.11.2015 – 
calificarea profesională – asistent medical generalist; (C.A. al I.Ș.J. C-ța din 09.03.2020). 
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7. PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE 

7.1. Activități extrașcolare 

Programe/ Proiecte desfășurate în județul Constanța 
       Având ca principale obiective asigurarea educaţiei de bază prin acţiuni concentrate şi 
de anvergură, formarea şi consolidarea unui anumit tip de conştiinţă şi verticalitate în relaţie 
cu principiile naţionale în context global, dezvoltarea parteneriatului instituţional, domeniul 
educativ la nivelul invăţământului constănţean a uzat de o serie întreagă de instrumente 
didactice, printre care s-au numărat: activităţi extracurriculare şi extraşcolare, activităţi de 
consiliere a cadrelor didactice din sistem, elaborarea unor documente normative (planuri, 

rapoarte) pe componente educaţionale specifice. Toate acestea s-au transformat în direcţii de 
acţiune la nivelul fiecărei unităţi şcolare din judeţul Constanţa. 
            Activitatea educativă derulată în anul școlar 2019-2020, s-a caracterizat prin 
diversitate (din punct de vedere al tematicilor abordate), complexitate (formele de manifestare 
au fost: concursuri, sesiuni de comunicări, festivaluri, expoziţii, proiecte, campanii etc.) şi arie 
largă de extindere (fiecare unitate de învăţământ din judeţul Constanţa a derulat cel puţin un 
proiect educativ). Proiectele educative cu participare directă s-au desfășurat în prima parte a 
anului școlar. În semestrul al doilea, datorită contextului epidemiologic înregistrat la nivel 
național, activitățile educative cuprinse în calendare (CAEJ/CAER/CAEN) s-au sistat, în baza 
precizărilor Ministerului Educației și Cercetării. 
De menţionat este faptul că, succesul activităţii educative extrașcolare la nivelul 
învăţământului preuniversitar constănţean a constat și în colaborarea permanentă a şcolilor cu 
ONG-urile, precum şi cu alte instituţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul educaţiei.  
În urma procedurilor MEC, conform calendarului, au fost depuse în fiecare an școlar la 
Inspectoratul Școlar Județean Constanța numeroase propuneri de proiecte educative . 
Acestea au trecut de prima etapă de selecție la nivelul Comisiei de Evaluare din cadrul 
Consiliului Consultativ pentru Activități Extrașcolare, cea de-a doua etapă derulându-se în 
perioada noiembrie- ianuarie 2020 la MEC. 
În urma acestor selecții, au fost stabilite proiectele județene, proiectele regionale și 
proiectele naționale, după cum urmează: proiecte județene- 91; proiecte regionale- 31; 
proiecte naționale- 7. 

0
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Nr. 294A/22.01.2020 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE JUDEȚENE 
Nr. 
crt. Titlul proiectului Instituția inițiatoare Domeniul/Categoria Nr. înregistrare ISJ 

1.  
Mlădițe dobrogene-festival 

de folclor 
Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

Cultural-artistic, folclor, tradiții, 
obiceiuri 

4281A/142/30.09.2019 

2.  Mugurași de Dobrogea Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Cultural-artistic, folclor, tradiții, 

obiceiuri 
4281A/143/30.09.2019 

3.  Dansez pentru mare Inspectoratul Școlar Județean Constanța Cultural-artistic, dans 4281A/144/30.09.2019 

4.  
Unitate în diversitate pe 

pământ românesc 
Inspectoratul Școlar Județean Constanța Cultural-artistic, culturi și civilizații 4281A/145/30.09.2019 

5.  
Voluntariatul în 
comunitatea ta! 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Educație civică, voluntariat, proiecte 

caritabile 
4281A/150/30.09.2019 

6.  Privim la fel, vedem diferit Inspectoratul Școlar Județean Constanța 
Educație civică, voluntariat, proiecte 

caritabile 
4281A/151/30.09.2019 

7.  
Armonie și culoare-

Sărbătoarea anotimpurilor 
Grădinița cu Program Prelungit Lucian 

Grigorescu Medgidia 
Cultural-artistic, arte vizuale 4281A /32/30.09.2019 

8.  Festival concurs Elevatio Școala Gimnazială Lazăr Edeleanu Năvodari Cultural-artistic, arte vizuale 4281A/134/30.09.2019 
9.  Reportaj despre România Liceul Teoretic Traian Constanța Cultural-artistic, arte vizuale 4281A/28/30.09.2019 

10.  L` homme et la mer 
Colegiul Național Mircea cel Bătrân 

Constanța Cultural-artistic, arte vizuale 4281A/67/30.09.2019 

11.  Festivalul Mugurel 
Grădinița cu Program Prelungit Mugurel 

Constanța 
Cultural-artistic, arte vizuale 4281A/40/30.09.2019 

12.  Copiii și Marea Liceul Teoretic Callatis Mangalia Cultural-artistic, arte vizuale 4281A/80/30.09.2019 

13.  
Festivalul Fantezie și 

culoare 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 45 

Constanța 
Cultural-artistic, arte vizuale 4281A/92/30.09.2019 

14.  Reportaj despre România Liceul Teoretic Traian Constanța Cultural – artistic, arte vizuale 4281A /28/30.09.2019 

15.  Lumea micilor artiști Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă 
Maria Montessori Constanța 

Cultural – artistic, arte vizuale 4281A /59/30.09.2019 
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16.  
Un zâmbet pentru Marea 

Neagră 
Grădinița Program Prelungit Azur Constanța Cultural – artistic, arte vizuale 4281A /69/30.09.2019 

17.  
Concurs de creație 

artistico-plastică și joc 
Jocurile copilăriei 

Grădinița Program Normal Zubeyde Hanim 
Constanța 

Cultural – artistic, arte vizuale 4281A /84/30.09.2019 

18.  
Quilling – pictura prin 

hârtie 
Grădinița Program Prelungit Veseliei 

Năvodari Cultural – artistic, arte vizuale 4281A /14/30.09.2019 

19.  
Copilăria – cuvânt și 

culoare 
Școala Gimnazială Tudor Arghezi Năvodari Cultural – artistic, arte vizuale 4281A /64/30.09.2019 

20.  L’homme et la Mer 
Colegiul Național Mircea cel Bătrân 

Constanța 
Cultural – artistic, arte vizuale 4281A /67/30.09.2019 

21.  
Gânduri închise în 

caligarme 
Școala Gimnazială nr. 28 Dan Barbilian 

Constanța 
Cultural – artistic, arte vizuale 

4281A 
/100/30.09.2019 

22.  Cultivă-ți pasiunea 
Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida 

Constanța 
Cultural – artistic 

4281A 
/110/30.09.2019 

23.  
Festivalul Județean 
Bucuriile copilăriei Școala Primară Petre Ispirescu Constanța Cultural-artistic, teatru 4281A /33/30.09.2019 

24.  Bucuria dăruirii Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă 
Albatros Constanța 

Cultural-artistic, teatru 
4281A 

/109/30.09.2019 

25.  
Festival de teatru pentru 

copii Arlechino 
Școala Gimnazială Ion Borcea Agigea Cultural-artistic, teatru 4281A /25/30.09.2019 

26.  
Festival concurs de artă 

dramatică Alexandru 
Arșinel 

Școala Gimnazială Tudor Arghezi Năvodari Cultural-artistic, teatru 4281A /25/30.09.2019 

27.  Mândru sunt, că sunt român 
Grădinița cu Program Prelungit Licurici 

Ovidiu 
Cultural artistic-folclor, tradiții, 

obiceiuri 
4281A/63/30.09. 2019 

28.  
Festival concurs de muzică 

ușoară, folclor, dans 
DANUBIUS 

Liceul Teoretic Anghel Saligny Cernavodă 
Cultural artistic-folclor, tradiții, 

obiceiuri 
4281A/83/30.09. 2019 

29.  Împodobim brăduții Grădinița cu Program Prelungit nr. 45 Cța Cultural artistic-folclor, tradiții, 4281A/ 91/30.09.2019 
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Grădinița cu Program Prelungit nr. 57 Cța 
Grădinița cu Program Prelungit Amicii Cța 

obiceiuri 

30.  Ca la noi, la Medgidia 
Grădinița cu Program Prelungit Lucian 

Grigorescu Medgidia 
Cultural artistic-folclor, tradiții, 

obiceiuri 
4281A/31/30.09.2019 

31.  
Satul izvor nesecat de 
tradiții, cântec și joc 

Școala Gimnazială nr.1 Castelu 
Cultural artistic-folclor, tradiții, 

obiceiuri 
4281A/95/30.09.2019 

32.  
Tradiții și obiceiuri 

dobrogene 
Școala Gimnazială Nr. 1 Pecineaga 

Cultural artistic-folclor, tradiții, 
obiceiuri 

4281A /43/30.09.2019 

33.  
Interculturalitate în spațiul 
dobrogean – Suntem aici, 

suntem dintotdeauna! 
Liceul Teoretic Traian Constanța 

Cultural artistic-folclor, tradiții, 
obiceiuri 

4281A /31/30.09.2019 

34.  
Tradiții și obiceiuri de 

Crăciun și de Paște 
Grădinița Program Prelungit Perluțele mării 

Constanța 
Cultural artistic-folclor, tradiții, 

obiceiuri 
4281A /62/30.09.2019 

35.  Magia primăverii Școala Gimnazială Nr. 3 Ciprian Porumbescu 
Constanța 

Cultural artistic-folclor, tradiții, 
obiceiuri 

4281A/147/30.09.2019 

36.  
Sărbătorile românilor, 

prilej de bucurie 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 

Delfinul Constanța 
Cultural artistic-folclor, tradiții, 

obiceiuri 
4281A/96/30.09.2019 

37.  
Dialog intercultural la 

Dunăre 
Grădinița cu Program Prelungit 

Tic Pitic Constanța 
Cultural-atistic, muzică și dans 4281A/05/25.09.2019 

38.  Copilăria în pași de dans 
Școala Gimnazială nr. 1 Eforie 

Grădinița cu program Prelungit Albatros 
Liceul Teoretic Carmen Silva Eforie Sud 

Cultural-artistic, muzică și dans 4281A /88/30.09.2019 

39.  Festivalul Ploaia de Stele 
Școala Gimnazială Adrian Rădulescu 

Murfatlar 
Cultural-artistic, muzică, dans 4281A/103/30.09.2019 

40.  Feeria Iernii Grădinița cu Program Prelungit nr.7 Mangalia Cultural-artistic, muzică, dans 4281A/124/30.09.2019 
41.  Copilăria pe portativ Școala Gimnazială nr.1 Valu Traian Cultural-artistic, muzică 4281A/126/30.09.2019 
42.  O mare de cunoștințe Școala Gimnazială Sf. Andrei Mangalia Cultural-artistic, culturi și civilizații 4281A/11/26.09.2019 

43.  Să ne cinstim eroii Școala Gimnazială Nr.39 Nicolae Tonitza 
Constanța 

Cultural-artistic, culturi și civilizații 4281A/129/30.09.2019 
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44.  BD Noel- BD Santa 
Școala Gimnazială nr. 33 Anghel Saligny 

Constanța 
Cultural-artistic, culturi și civilizații 4281A/133/30.09.2019 

45.  
Călător prin județul 

Constanța 
Liceul Teoretic Decebal Constanța Cultural-artistic, culturi și civilizații 4281A/9/26.09.2019 

46.  
Să nu uităm trecutul, să ne 

alegem viitorul 
Liceul cu Program Sportiv Nicolae Rotaru  

Constanța 
Cultural-artistic, culturi și civilizații 4281A/16/27.09.2019 

47.  
50 de minute de magie 

literară 
Școala Gimnazială Nr. 11 Dr. Constantin 

Angelescu Constanța 
Cultural-artistic, literatură 4281A/19/27.09.2019 

48.  Pe aleea domnului Hașdeu Școala Gimnazială nr. 12 B.P. Hașdeu Cța Cultural-artistic, literatură 4281A/45/30.09.2019 

49.  Poezia mării Școala Gimnazială Dan Barbilian  Constanța Cultural-artistic, literatură 4281A/99/30.09.2019 

50.  În țara lui Făt-Frumos 
Școala Gimnazială Adrian V. Rădulescu  

Murfatlar 
Cultural-artistic, literatură 4281A/104/30.09.2019 

51.  
LITERATUR@. LASĂ-NE 

SĂ TE CITIM! 
Colegiul Național Mircea cel Bătrân 

Constanța 
Cultural-artistic, literatură 4281A/50/30.09.2019 

52.  Magia caligrafiei 
Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă 

Maria Montessori Constanța 
Cultural-artistic, literatură 4281A/56/30.09.2019 

53.  
Un mediu curat pentru o 

viață mai bună 
Școala Gimnazială nr. 3 Mangalia Ecologie și protecția mediului 4281A/3/25.09.2019 

54.  Școala mea colorată Școala Gimnazială Nr. 28 Dan Barbilian  Cța Ecologie și protecția mediului 4281A/102/30.09.2019 

55.  
Împreună pentru un mediu 

curat 
Liceul Tehnologic Gheorghe Miron Costin 

Constanța 
Ecologie și protecția mediului 4281A/148/30.09.2019 

56.  
Pământul nostru – casa 

noastră 
Grădinița Program Prelungit Lumea poveștilor 

Constanța 
Ecologie și protecția mediului 4281A/36/30.09.2019 

57.  Reciclăm creativ Școala Gimnazială Grigore Moisil Năvodari Ecologie și protecția mediului 4281A/38/30.09.2019 

58.  
Imaginație și talent de 

sărbători 
Centrul Școlar pentru Educație Delfinul 

Constanța 
Ecologie și protecția mediului 4281A/97/30.09.2019 
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59.  
Ani de liceu- Ghid de 

supraviețuire 
Liceul Teoretic Traian Constanța 

Educație civică, voluntariat, 
proiecte caritabile 

4281A/29/ 30.09.2019 

60.  
Cunosc regulile de 

circulație, deci exist Școala Gimnazială nr.1 Valu Traian 
Educație civică, voluntariat, 

proiecte caritabile 
4281A/125/30.09.2019 

61.  
Spune Nu comerțului cu 

moartea 
Liceul Tehnologic C.A.Rosetti Constanța 

Educație civică, voluntariat, proiecte 
caritabile 

4281A/48/30.09.2019 

62.  
Cu civism și 

responsabilitate din școală 
către societate 

Liceul Tehnologic C.A.Rosetti Constanța 
Educație civică, voluntariat, proiecte 

caritabile 
4281A/128/30.09.2019 

63.  Delete, not share 
Școala Gimnazială Nr. 30 Gheorghe Țițeica 

Constanța 
Educație civică, voluntariat, proiecte 

caritabile 
4281A/71/30.09.2019 

64.  Magia bunului simț Grădinița Guliver 
Educație civică, voluntariat, 

proiecte caritabile 
4281A/27/30.09.2019 

65.  
Școala de vară Traian 

Summer Camp 
Liceul Teoretic Traian Constanța 

Educație civică, voluntariat, proiecte 
caritabile 

4281A/130/30.09.2019 

66.  Școala de vară callatiană Liceul Teoretic Callatis Mangalia 
Educație civică, voluntariat, proiecte 

caritabile 
4281A/78/30.09.2019 

67.  Ziua G Școala Gimnazială Grigore Moisil Năvodari Educație civică, voluntariat, 
proiecte caritabile 

4281A/39/ 30.09.2019 

68.  Valorile în care cred! 
Școala Gimnazială nr. 43 Ferdinand 

Constanța 
Educație civică, voluntariat, 

proiecte caritabile 
4281A/22/30.09.2019 

69.  
Nouă ne pasă! Implicați-vă 

și voi! 
Grădinița cu Program Normal Frații Grimm 2 

Mai 
Educație civică, voluntariat, 

proiecte caritabile 
4281A/115/30.09.2019 

70.  
Știm să circulă, accidentul 

evităm! Școala Gimnazială nr. 1 Limanu 
Educație civică, voluntariat, 

proiecte caritabile 
4281A/114/30.09.2019 

71.  Să înfiem un bunic! Colegiul Național Militar Al. I. Cuza 
Constanța 

Educație civică, voluntariat, 
proiecte caritabile 

4281A/121/1.10.2019 

72.  
Fenomenul violenței în 

școală 
Școala Gimnazială Nr. 3 Mangalia 

Educație civică, voluntariat, 
proiecte caritabile 

4281A/04/25.09.2019 
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73.  Pădurea – suflet verde 
Școala Gimnazială Ioan Atanasiu Lipnița, 

Grădinița P.P. Veseliei Năvodari 
Educație civică, voluntariat, 

proiecte caritabile 
4281A/127/01.10.2019 

74.  
Drepturile omului prin ochi 

de copil 
Școala Gimnazială Nr. 24 Ion Jalea Constanța 

Educație civică, voluntariat, 
proiecte caritabile 

4281A/08/26.09.2019 

75.  
Când cuvintele lovesc, tu ce 

alegi 
Liceul Teoretic Murfatlar 

Educație civică, voluntariat, 
proiecte caritabile 

4281A/17/27.09.2019 

76.  Lanțul mânuțelor fericite Grădinița Program Prelungit Nr. 57 Constanța 
Educație civică, voluntariat, 

proiecte caritabile 
4281A/98/30.09.2019 

77.  ECOGREEN 
Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă 

Maria Montessori Constanța 
Educație civică, voluntariat, 

proiecte caritabile 
4281A/60/30.09.2019 

78.  Alege Viața! Liceul Tehnologic Ion Bănescu Mangalia 
Educație civică, voluntariat, 

proiecte caritabile 
4281A/10/26.09.2019 

79.  Prietenii sănătății Grădinița cu Program Prelungit nr. 10 
Constanța 

Științific 4281A/93/30.09.2019 

80.  Aventura lui Pi 
Colegiul Național Militar Al. I. Cuza 

Constanța 
Științific 4281A/123/1.10.2019 

81.  Laboratul Micului Einstein 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 45 

Constanța 
Științific 4281A/90/30.09.2019 

82.  Virgil Traian N. Madgearu 
Liceul Tehnologic Virgil. Madgearu 

Constanța 
Științific 4281A/149/30.09.2019 

83.  
Concursul școlar de cultură 

generală ALTER EGO 
Liceul Teoretic Callatis Mangalia Științific 4281A/81/30.09.2019 

84.  My Favourite Character 
Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu  Mihail 

Kogălniceanu 
Științific 4281A/86/30.09.2019 

85.  
Caomunicare, colaborare, 
competiție, calculatoare 

Școala Gimnazială nr. 28 Dan Barbilian 
Constanța 

Tehnic 4281A/101/30.09.2019 

86.  Crosul copiilor - 1 iunie Școala Gimnazială nr.1 Limanu Sportiv 
4281A /113/ 
30.09.2019 

87.  Prin șah ne descoperim Școala Gimnazială Nr. 29 Mihai Viteazul Sportiv 4281A /12/ 30.09.2019 
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Constanța 

88.  
Cupa Palatului Copiilor 

Constanța 
Palatul Copiilor Constanța Sportiv 

4281A /136/ 
30.09.2019 

89.  
O postură grațioasă prin 

mișcare sănătoasă 
Școala Gimnazială Nr. 10 Mihail Koiciu 

Constanța 
Sportiv 

4281A /140/ 
30.09.2019 

90.  Lecții de viață 
Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Constanța 
Cultural-artistic, arte vizuale, literatură 4281A/44/30.09.2019 

91.  Inimioare, inimioare 
Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Constanța 
Educație civică, voluntariat, 

proiecte caritabile 
4281A/20/27.09.2019 

92.  Șahul ca o poveste 
Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Constanța 
Sportiv 4281A /21/ 30.09.2019 

 

 
2. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE, aprobat prin OMEC 5597/16.12.2019 

Nr. 
crt. Titlul proiectului Domeniul Perioada desfășurării Instituția inițiatoare 

Concurs de creație plastică „Portret de 
copil” 

Cultural artistic - arte vizuale 
septembrie 2019 - august 
2020 

Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae 
Tonitza” Constanța 

2.  Concurs de informatică pe tema poluării 
„Marea Neagră digitală” 

Cultural artistic - arte vizuale 
noiembrie 2019 - iunie 
2020 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia 

3.  Concurs de limbă, cultură și civilizație 
francofonă „Le Petit Renard” 

Cultural artistic - arte vizuale 
septembrie 2019 - mai 
2020 

Liceul Teoretic „George Călinescu” 
Constanța 

4.  Concurs pe teme istorice „Mândru sunt că 
sunt roman!” 

Cultural artistic - arte vizuale 
septembrie 2019 - iunie 
2020 

Grădinița cu Program Prelungit 
„Lucian Grigorescu „ Medgidia 

5.  Proiect cultural „Te invit să-mi cunoști 
oraşul!” 

Cultural artistic - arte vizuale martie - iunie 2020 Liceul Teoretic „Ovidius „ Constanța 
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6.  Concurs de creație „Jurnal - mărturii și 
fotografii etnografice” 

Cultural artistic - culturi și civilizații ianuarie - iulie 2020 
Școala Gimnazială „Gala Galaction „ 
Mangalia 

7.  Concurs de creație „Lectura face cooltura” Cultural artistic - culturi și civilizații septembrie 2019 - mai 
2020 

Liceul Tehnologic„Gheorghe Duca” 
Constanța 

8.  Concurs de creație literară și plastică 
„Galeria valorilor” 

Cultural artistic - culturi și civilizații decembrie 2019 - mai 2020 
Liceul Teoretic „Carmen Silva” 
Eforie Sud 

9.  Concurs de creație artistică „Datini, 
obiceiuri și tradiții din filonul credinței 
populare” 

Cultural artistic - folclor, tradiţii, 
obiceiuri 

februarie 2020 - februarie 
2021 

Școala Gimnazială G1448Nr. 12 
„B.P. Hașdeu” Constanța / Școala 
Gimnazială Nr. 11 „Dr. Constantin 
Anghelescu” Constanța 

10.  Concurs de creație artistică „Martor la 
tradiții” 

Cultural artistic - folclor, tradiţii, 
obiceiuri 

ianuarie - iulie 2020 Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia 

11.  Concurs de creație literară, scurt metraj și 
fotografie documentară „Legende 
renăscute” 

Cultural artistic - folclor, tradiţii, 
obiceiuri 

decembrie 2019 - iulie 
2020 

Liceul Teoretic Murfatlar 

12.  Festival concurs de folclor „Sunt mândru 
de portul meu” 

Cultural artistic - folclor, tradiţii, 
obiceiuri 

ianuarie 2019 - mai 2020 
Școala Gimnazială „Ion Creangă” 
Albești 

13.  
Concurs de creație „Tinere talente prin 
afirmare și cooperare” 

Cultural artistic - literatură 
septembrie 2019 - aprilie 
2020 

Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Constanța/ 
Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae 
Tonitza” Constanța 

14.  Concurs de creație literar - artistică 
„Basmele de altădată…” 

Cultural artistic - literatură decembrie 2019 - 2020 Liceul Teoretic „Callatis „ Mangalia 

15.  Concurs de creație literar - artistică „În 
lumea lui Făt - Frumos!” 

Cultural artistic - literatură 
noiembrie 2019 - iunie 
2020 

Clubul Copiilor Medgidia 

16.  Concurs de reviste școlare „Aproape de 
voi” 

Cultural artistic - literatură  octombrie 2019 - iunie 
2020 

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” 
Medgidia 

17.  
Festival de teatru pentru elevi „Aplauze” Cultural artistic - teatru noiembrie 2019 - mai 2020 

Colegiul Național ”Mircea cel 
Bătrân” Constanța 
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18.  Concurs de creație plastică „Explorăm 
universul” 

Ecologie, protecția mediului  februarie - septembrie 
2020 

Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă „Albatros” Constanța 

19.  Concurs de jocuri de competiție între 
echipe „Zâmbete pentru viitor” 

Educaţie civică, voluntariat, proiecte 
caritabile 

februarie - octombrie 2020 
Școala Gimnazială Nr. 18 „Jean Bart” 
Constanța 

20.  Concurs interdisciplinar „Invitație la 
sănătate” 

Interdisciplinar 
septembrie 2019 - iunie 
2020 

Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Constanța 

21.  Proiect interdisciplinar „Parteneri în 
educația incluzivă” 

Interdisciplinar 
noiembrie 2019 - iulie 
2020 

Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Constanța 

22.  
Concurs sportiv „Învăț să fiu campion!” Sportiv martie - septembrie 2020 

Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă „Albatros” Constanța 

23.  Concurs sportiv „Sănătatea crește odată cu 
mine” 

Sportiv ianuarie - iulie 2020 
Grădinița cu Program Prelungit 
„Amicii” Constanța 

24.  Concurs sportiv de țintar Sportiv ianuarie - iulie 2020 
Școala Gimnazială Nr. 18 „Jean 
Bart”Constanța 

25.  Festival sportiv „Șahul juvenil” Sportiv ianuarie - iulie 2020 Palatul Copiilor Constanța 
26.  Concurs de cultură generală „Cultura la 

puterea 24” 
Științific 

octombrie 2019 - iunie 
2020 

Școala Gimnazială Nr. 24 „ Ion 
Jalea” Constanța 

27.  Concurs de economie „Gândesc economic, 
deci câștig” 

Științific 
octombrie 2019 - iulie 
2020 

Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța 

28.  Concurs de matematică și istoria 
matematicii „N.N. Mihăilescu” 

Științific februarie - august 2020 
Colegiul Național„Mircea cel Bătrân” 
Constanța 

29.  Proiect interdisciplinar de planuri de 
afaceri pe echipe „Și eu voi fi 
întreprinzător” 

Științific 
octombrie 2019 - iulie 
2020 

Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța 

30.  Proiect științific dedicat spațiului cosmic 
„My Space” 

Științific iunie - decembrie 2020 
Colegiul Național „Mircea cel 
Bătrân” Constanța 

31.  Concurs pe teme auto „Civilizația șoselei” Tehnic 
octombrie 2019 - august 
2020 

Liceul Tehnologic „Dimitrie 
Leonida” Constanța 
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2. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE NAȚIONALE, aprobat prin OMEC 5597/16.12.2019 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Domeniul Perioada Organizator 

1. Festivalul Național de teatru antic pentru elevi, Ediția a 
X-a 

Cultural-artistic, teatru ianuarie-august 2020 Palatul Copiilor Constanța 

2. 
Copilul Artist- Atelierul de creație, Ediția a IX-a Cultural-artistic, arte vizuale ianuarie-august 2020 

Școala Gimnazială nr.1, Eforie 
Nord 

3. Concurs Național de arte vizuale și creație literară 
LUMEA BASMELOR, Ediția a VII-a 

Cultural-artistic, arte vizuale ianuarie-august 2020 Palatul Copiilor Constanța 

4. Festival Național de scurtmetraj pentru liceeni 
FILMMIC, Ediția a XIII-a 

Cultural-artistic, arte vizuale 
octombrie 2019- mai 

2020 
Centrul Cultural Județean Jean 

Constantin, Constanța 

5. 
DIVERSITAS 

Cultural-artistic, culturi și 
civilizații 

octombrie 2019- iunie 
2020 

Școala Gimnazială George 
Enescu, Năvodari 

6. 

Festival Național CHIP DE COPIL 
Cultural-artistic, folclor, tradiții, 

obiceiuri 
martie 2019-decembrie 

2020 

Clubul Copiilor Medgidia - 
Palatul Copiilor Constanța; 
Scoala Gimnazială Constantin 
Brâncuși Medgidia 

7. Concurs Internațional de navomodele TOATE 
PÂNZELE SUS! 

Tehnic noiembrie 2019- august 
2020 

Clubul Copiilor Medgidia 
Palatul Copiilor Constanța 

8. Concurs Național EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE- 
clasa pregătitoare și clasele I- XI, Ediția a X-a 

Științific martie- mai 2020 Colegiul Național de Arte 
Regina Maria Constanța 
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Situația parteneriatelor educaționale 
 

Nr. 
crt. COLABORATOR PERSOANA 

DE CONTACT PROIECT Descrierea activităţilor din 
proiect NIVEL Nr. înregistrare Durata 

1.  
Asociația ART SOCIETY 

CENTER 
Alexandru Ghiță 

Festivalul Iernii 
2019 

Activități dedicate elevilor în 
perioada 6 decembrie- 12 

ianuarie 2020 

Preșcolar 
Primar 

Gimnaziu 
Liceu 

4254A/24.09.2019 Ian 2020 

2.  Asociația RESPIRO Iarca Gabriel - 
Activități gratuite de 
dezvoltare personală 

Preșcolar 
Primar 

Gimnaziu 
Liceu 

4129A/19.09.2019 An școlar 

3.  Asociația EUROCULT 
Tramundana 

Anamaria 

Eveniment cultural 
Dobrogea, edificii cu 

mozaic: Credință, 
Cultură, Cetate 

 

Preșcolar 
Primar 

Gimnaziu 
Liceu 

4409/1.10.2019 Oct 2019 

4.  

Asociația Fotbal Club 
Farul Constanța 

Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Constanța 

Tiberiu Curt 
 

Mariana 
Solomon 

Joacă Fotbal cu FC 
Farul Constanța 

 
Gimnaziu 

Liceu 
4315A/25.09.2019 31.12.2019 

5.  
Muzeul de Istorie 

Națională și Arheologie 
Constanța 

Sorin Colesniuc 
Proiect cultural 
Pontica Junior 

 

Preșcolar 
Primar 

Gimnaziu 
Liceu 

4390A/30.09.2019 31.05.2020 

6.  
Liga Studenților- 

Universitatea Ovidius 
Constanța 

Elena Iordache 
Capitala Tineretului 
din România 2020 

 Liceu 4427A/01.10.2019 2 ani 

7.  
Asociația Serviciul 

Iezuiților pentru Refugiați Cătălin Albu 
My Place- o punte 
pentru integrarea 

 
Preșcolar 
Primar 

4762A/15.10.2019 7.08.2020 
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din România BPI și RTT Gimnaziu 
Liceu 

8.  
Fundația Lumina Instituții 

de Învățământ Adrian Nicolaie 
Concursul de 

matematică Lumina 
Math 

 
Gimnaziu 

Liceu 
4860A/21.10.201

9 
30.09.202

0 

9.  
Asociația Club Astronom 

Experience Constanța 
Ștefan Costache  

Activități de observații 
astronomice- activități practice 

Preșcolar 
Primar 

Gimnaziu 
Liceu 

4506A/03.10.201
9 

12 luni 

10.  
Teatrul pentru Copii și 
tineret Căluțul de Mare 

Constanța 
Romică Stan  Activități cultural- educative 

Preșcolar 
Primar 

Gimnaziu 
Liceu 

4877A/24.10.201
9 

1 an 

11.  

Grup Editorial EDU 
(Asociația EDUCRATES 

și SC EDU-SOFT 
Marketing SRL) 

Ciprian 
Năprădean 

Utilizarea softului 
educational și a 

mijloacelor modern 
de predare- învățare 
Concursurile școlare 
gratuite Educrates 

 
Preșcolar 
Primar 

 

4916A/22.10.201
9 

1 an 

12.  
Inspectoratul Județean de 

Poliție Constanța 
Constantin 

Dancu 
 

Proiecte/campanii/programe 
preventive 

Preșcolar 
Primar 

Gimnaziu 
Liceu 

5028A/30.10.201
9 

12 luni 

13.  
Centrul Regional de 

Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog 

Cristian- Marius 
Oprișan 

Siguranța ta are 
prioritate! 

 Gimnaziu 
5036A/30.10.201

9 
an școlar 

14.  
Centrul Regional de 

Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog 

Cristian- Marius 
Oprișan 

Adolescență- fără 
droguri și violență!  Liceu 

5035A/30.10.201
9 

an școlar 

15.  Centrul Regional de Cristian- Marius Necenzurat  Gimnaziu 5034A/30.10.201 an școlar 
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Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog 

Oprișan 9 

16.  
Centrul Regional de 

Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog 

Cristian- Marius 
Oprișan 

ABC-ul emoțiilor  Primar 
5033A/30.10.201

9 
an școlar 

17.  
Centrul Regional de 

Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog 

Cristian- Marius 
Oprișan 

Cum să creștem 
sănătoși  

Preșcolar 
Primar 

 

5033A/30.10.201
9 

an școlar 

18.  
Casa de Cultură a 

Sindicatelor Lucian 
Grigorescu Medgidia 

Dima Nicolae 
Lucian 

 
Activități extracurriculare cu 

caracter cultural 

Preșcolar 
Primar 

Gimnaziu 
Liceu 

5059A/31.10.201
9 

an școlar 

19.  Asociația Dăruiește Aripi Alina Patrahau  
Proiecte de responsabilitate 

socială 

Preșcolar 
Primar 

Gimnaziu 
Liceu 

5144A/5.11.2019 12 luni 

20.  
Biblioteca Județeană I.N. 

Roman Constanța 
Apostoleanu 

Corina- Mihaela 
 

Activități extracurriculare cu 
caracter cultural 

Preșcolar 
Primar 

Gimnaziu 
Liceu 

4769A/29.10.201
9 

1 an 

21.  
Colegiul Național M. 
Eminescu  Constanța 

Stelian 
Marinescu 

Campania Educația- 
Strategie pentru 

viață! 
 

Preșcolar 
Primar 

Gimnaziu 
Liceu 

4043A/17.09.201
9 

12 luni 

22.  

Asociația Împreuna pentru 
Viitor Constanța 
Asociația pentru 

Promovarea Egalității 
între Tineri ADAPTO 

Comitetul Național 

Mihaela 
Căruțașu 

Voluntariatul în 
comunitatea ta!- 

ediția a IV-a 
 

Primar 
Gimnaziu 

Liceu 
5124A/4.11.2019 an școlar 
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Român pentru Drepturile 
Copilului Constanța 

Asociația Logopezilor din 
românia- filiala constanța 
CREATIVE+ Asociația 

pentru Promovarea 
Educației Creativ 

Ecologiste 
Asociația Adriana 

Vintilescu 

23.  

Secretariatul Național 
Român- Rețeaua 

Universităților de la 
Marea Neagră 

Eden Mamut  

Activități de formare, 
asigurarea unei infrastructuri 
de laboratoare, actualizarea 

sistemelor de management și 
marketing etc. 

Elevi 
Cadre didactice 

146A/15.01.2020 1 an 

24.  
Teatrul pentru Copii și 

Tineret Constanța Căluțul 
de Mare 

Romică Stan  
Organizarea de expoziții, 
workshop-uri, dezbateri, 

spectacole 

Elevi 
Cadre didactice 

229A/20.01.2020 1 an 

25.  
SC Intermedia Services 

Company SRL 
Adrian Furdulea  

Activități de promovare a 
sportului 

Elevi 
 

300A/23.01.2020 an școlar 

26.  
Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Constanța 

Mariana 
Solomon 

 

Acordarea de premii și 
punerea la dispoziție a 

spațiilor pentru fazele finale 
ale competițiilor organizate de 

ISJ Constanța 

Elevi 
Cadre didactice 

416/04.02.2020 an școlar 

27.  

Liga Studenților- 
Universitatea Ovidius 

Constanța 
Consiliul Județean al 
Elevilor Constanța 

Elena Iordache 
Silviu Morcan 

Constanța- Capitala 
Tineretului din 

România 
 

Elevi 
Cadre didactice 

345/3.02.2020 2 ani 
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28.  
Centrul Cultural Județean 

Constanța Teodor T. 
Burada  

Doina 
Voivozeanu 

 
Desfășurarea de evenimente 

cultural- educative de 
anvergură 

Elevi 
Cadre didactice 

722A/12.02.2020 1 an 

29.  
Parchetul de pe lângă 

Curtea de Apel 
Ștefan Gigi 

Valentin 
 

Activități de educație juridică 
în unitățile de învățământ 

Elevi 
Cadre didactice 

432A/30.01.2020 1 an 

30.  
Asociația Partida Romilor 

Pro-Europa 
Dumitru Petrică 

Campania SOS- 
Copiii Romi! 

 
Elevi 

 
870A/19.02.2020 1 an 

31.  
Universitatea Ovidius din 

Constanța 
Sorin Rugină  

Proiecte și programe de interes 
pentru elevi și studenți 

Elevi 
Cadre didactice 

947A/24.02.2020 1 an 

32.  

Instituția Prefectului-
Județul Constanța 

Direcția de Sănătate 
Publică a Județului 

Constanța 

Cristina Schipor  

Activități specifice în perioada 
de restricții impusă de 

infectarea cu SARS CoV2 la 
în unitățile de învățământ 

Elevi 
Cadre didactice 
Cadre medicale 

1863A/26.05.202
0 

1 an 
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Situația avizelor acordate de către ISJ Constanța 
 

Nr. crt. NUMELE SOLICITANTULUI OBIECTUL SOLICITĂRII 
NUMĂR AVIZ ISJ 

CONSTANŢA 

1.  SC UK STUDY SRL 
Consultanță educațională gratuită privind admiterea 
în instituțiile de învățământ din Marea Britanie 

4140A/5/23.09.2019 

2.  CLUB ROTARY CETATEA TOMIS CONSTANȚA Activități de voluntariat 4140A/4/23.09.2019 

3.  SC INTEGRALEDU SRL 
Consultanță educațională gratuită privind admiterea 
în instituțiile de învățământ din străinătate 

4140A/3/23.09.2019 

4.  
ASOCIAȚIA ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR 
CONSTANȚA 

Proiecte educative gratuite de voluntariat 4140A/2/23.09.2019 

5.  
ORGANIZAȚIA NONGUVERNAMENTALĂ 
ECOLOGISTĂ MARE NOSTRUM 

Activități extracurriculare gratuite 4140A/1/23.09.2019 

6.  R&M PHOTOGRAPHY INSTANT SRL Servicii foto 4140A/27/25.09.2019 

7.  ARON CONSTANTIN PFA Servicii foto 4140A/28/25.09.2019 

8.  SC FOUR TECH SRL Servicii foto 4140A/29/25.09.2019 

9.  SC 5d PHOTOFINO SRL Servicii foto 4140A/7/23.09.2019 

10.  SC BACUM IMPEX SRL Servicii foto 4140A/8/23.09.2019 

11.  
EGHET SILVIU-COSTINEL ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Servicii foto 4140A/8.1/23.09.2019     

12.  SC DORAM EVENTS GAP SRL Servicii foto 4140A/9/23.09.2019        

13.  SC BLITZ LORIMAR 2001 SRL Servicii foto 4140A/10/23.09.2019      

14.  CREATIVE HAPPY EVENTS SRL Servicii foto 4140A/11/23.09.2019      

15.  SC MAMIAPREST SRL Servicii foto 4140A/12/23.09.2019      

16.  SUN PHOTO STIL SRL Servicii foto 4140A/13/23.09.2019      
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17.  CLUBUL SPORTIV FLY OC CONSTANȚA Selecție și antrenamente gratuite- discipline sportive 4140A/19/23.09.2019      

18.  CLUBUL SPORTIV FLY OC CONSTANȚA Proiect gratuit VREAU SĂ JOC BASCHET! 4140A/20/23.09.2019      

19.  
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV HANDBAL CLUB OMER 
CONSTANȚA 

Selecție- discipline sportive 4140A/18/23.09.2019      

20.  
ACADEMIA DE COPII ȘI JUNIORI AI ASOCIAȚIEI 
SPORTIVE HANDBAL CLUB DOBROGEA SUD 
CONSTANȚA 

Selecție- discipline sportive 4140A/15/23.09.2019      

21.  CLUBUL SPORTIV ASHIHARA KARATE PITEȘTI Programul național Mișcarea pentru sănătate 4140A/17/23.09.2019      

22.  
ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV CORMORAN 
CONSTANȚA 

Selecție- baschet 4140A/16/23.09.2019      

23.  CLUBUL SPORTIV PHOENIX CONSTANȚA Selecție- discipline sportive 4140A/14/23.09.2019      

24.  ASOCIAȚIA SPORTIVĂ JUNIOR CONSTANȚA Selecție și promovare discipline sportive 4140A/26/25.09.2019      

25.  CLUBUL SPORTIV FARUL CONSTANȚA Selecție și promovare discipline sportive 4140A/23/25.09.2019      

26.  CLUBUL SPORTIV ȘTIINȚA CONSTANȚA Selecție și promovare discipline sportive 4140A/23/25.09.2019      

27.  
ASOCIAȚIA SPORTIVĂ FRONTIERA TOMIS 
CONSTANȚA 

Selecție și promovare discipline sportive 4140A/25/25.09.2019      

28.  ASOCIAȚIA MAGIA DĂRUIRII 
Spectacole de teatru gratuite (nivel preprimar și 
primar) 

4140A/21/23.09.2019 

29.  CITY PARK MALL CONSTANȚA Activități educative gratuite 4140A/22/23.09.2019 

30.  
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ CULTURAL- ARTISITCĂ 
TOTAL CONSTANȚA 

Selecție- dans 4140A/34/2.10.2019        

31.  ASOCIAȚIA AITCA- HAI SĂ FIM PRIETENI 
Activități de voluntariat în sprijinul copiilor cu 
autism și tulburări de dezvoltare 

4140A/30/30.09.2019 

32.  ASOCIAȚIA GRUPURILOR LOCALE DE TINERET  Proiecte educative gratuite de voluntariat 4140A/31/30.09.2019 

33.  SC WWW.VCATALOG.RO SRL 
Servicii gratuite- platforma educațională 
VCATALOG 

4140A/33/30.09.2019 
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34.  
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV KERU KENTO 
CONSTANȚA 

Selecție- arte marțiale 4140A/32/30.09.2019      

35.  
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ CULTURAL- ARTISITCĂ 
TOTAL CONSTANȚA 

Selecție- dans 4140A/34/2.10.2019        

36.  PANAIT DAN- PFA Servicii foto 4140A/35/7.10.2019        

37.  
ASOCIAȚIA CLUBUL CULTURAL SPORTIV NEW 
FORCE OF DANCE 

Selecție- dans, muzică, teatru, instrumente 4140A/36/7.10.2019        

38.  DJST Constanța Activități nonformale 4140A/37/7.10.2019        

39.  
LUPESCU DAN MIHAI ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 

Servicii foto 4140A/38/9.10.2019 

40.  
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV TOP VOLEI 05 
CONSTANȚA 

Selecție- volei 4140A/39/9.10.2019        

41.  CS TOP STAR TT CONSTANȚA Selecție- tenis de masă 4140A/40/9.10.2019        

42.  
ASOCIAȚIA COMITETUL JUDEȚEAN AL 
PĂRINȚILOR CONSTANȚA 

Derularea proiectului gratuit Ceașca de psihologie 4140A/41/9.10.2019 

43.  SC JOYDECOR SRL Servicii- foto 4140A/44/17.10.2019      

44.  SC NICOS FOTO BEST SRL Servicii- foto 4140A/45/25.09.2019      

45.  ALEXANDRU FLORIN 
Activități culturale gratuite- prezentarea de 
informații despre romanul polițist 4140A/43/17.10.2019      

46.  CLUB ROTARY PONTUS EUXINUS 
Activități gratuite de consiliere și dezvoltare 
personală 

4140A/46/21.10.2019 

47.  ROTARACT PONTUS EUXINUS 
Activități gratuite de consiliere și dezvoltare 
personală 

4140A/47/21.10.2019 

48.  INTERACT PONTUS EUXINUS 
Activități gratuite de consiliere și dezvoltare 
personală 

4140A/48/21.10.2019 

49.  ASOCIAȚIA ART-MUSIC FOR PEOPLE Activități gratuite de consiliere și dezvoltare 4140A/49/21.10.2019 
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personală 

50.  UK CONNECT TRAINING LTD 
Consultanță educațională gratuită privind admiterea 
în instituțiile de învățământ din Marea Britanie 

4140A/50/21.10.2019 

51.  CLUBUL SPORTIV CLEOPATRA MAMAIA Selecție și promovare discipline sportive- rugby 4140A/51/30.10.2019      

52.  SC GRAND KORONA SRL Servicii- foto 4140A/52/30.10.2019      

53.  PFA ANDREI ADRIAN NICUȘOR Servicii- foto 4140A/53/30.10.2019      

54.  ASOCIAȚIA CULTURALĂ CLUB AMICII Activități extracurriculare gratuite 4140A/54/30.10.2019 

55.  
ASOCIAȚIA CLUB DE DANS SPORTIV MASTER 
DANCE CONSTANȚA 

Selecție și promovare discipline sportive- dans 
sportiv 

4140A/55/30.10.2019      

56.  LA MULȚI ANI EVENTS SRL Servicii- foto 4140A/56/6.11.2019 

57.  SC IMAGING MIRAJE PRESTIGE Servicii- foto 4140A/57/6.11.2019 

58.  CLUBUL SPORTIV MAMAIA- IDU Selecție- discipline sportive 4140A/58/7.11.2019        

59.  FIRUȚ I MARCEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Servicii- foto 4140A/59/12.11.2019      

60.  SC DARIO FLASH STUDIO SRL Servicii- foto 4140A/60/12.11.2019      

61.  DANCE HEALTH& BEAUTY CONSTANȚA Selecție- dans 4140A/61/18.11.2019      

62.  
ASOCIAȚIA STUDENȚILOR MEDICINIȘTI ȘI A 
TINERILOR MEDICI CONSTANȚA 

Activități gratuite de educație pentru sănătate 4140A/62/25.11.2019      

63.  SC LOGISTIC IT STUDY SRL 
Introducere de o oră în tehnologie și programare- 
gratuit 

4140A/63/25.11.2019      

64.  CLUBUL SPORTIV TOMITANII Selecție și promovare discipline sportive 4140A/64/4.12.2019        

65.  CLUBUL SPORTIV TENIS TDC CONSTANȚA Selecție și promovare discipline sportive 4140A/65/4.12.2019        

66.  FUNDAȚIA ROMANIAN BUSINESS LEADERS 
Activități gratuite de consiliere și orientare în 
carieră 

4140A/66/4.12.2019 

67.  
ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV SELENA SN 
CONSTANȚA 

Selecție și promovare discipline sportive 4140A/67/4.12.2019 
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68.  AS. C.S. GETHIKA TEAM CONSTANȚA Selecție- arte marțiale 4140A/68/10.12.2019 

69.  A.C.S. ACADEMIA DE VOLEI TOMIS CONSTANȚA Selecție și antrenamente gratuite- volei 4140A/69/20.01.2020      

70.  ZĂVOIANU I. ALEXANDRU PFA Servicii- foto 4140A/70/20.01.2020      

71.  SC FOTO TRAIAN DESIGN SRL Servicii- foto 4140A/71/31.01.2020      

72.  AIESEC CONSTANȚA 
Proiecte educație nonformală- Explore, Discover, 
Shape 

4140A/72/31.01.2020 

73.  
ASOCIAȚIA BASCHET CLUB ATHLETIC 
CONSTANȚA 

Selecție și proiecte gratuite- discipline sportive 4140A/74/17.02.2020 

74.  SC CATALIS LAND 2007 SRL Servicii- foto 4140A/75/18.02.2020      

75.  SC BLUR DOMINATE SRL Servicii- foto 4140A/78/4.03.2020        

76.  SC LATINO DANCE MANIA SRL Selecții și activități gratuite dans 4140A/79/4.03.2020        
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7.2.Palatul Copiilor Constanța 

 
Anul şcolar 2019 – 2020 a debutat în luna octombrie  la Palatul Copiilor Constanţa şi 

la Cluburile Copiilor din judeţ şi s-a desfășurat cu:  
- 40,50 de norme didactice  din care: 22 norme la Palatul Copiilor Constanța, 9,50 

norme la C.S.Ş. şi 9 norme la Cluburile Copiilor din județ;  
- 34 posturi ocupate de titulari, din care 4 cadre didactice titulare detaşate, 10 norme 

ocupate de profesori angajaţi pe perioadă determinată sau în regim plata cu ora; 
- 4 norme didactic auxiliar (toate la  Palatul Copiilor Constanța); 

- 12,50 norme personal nedidactic (11 la Palatul Copiilor şi CSŞ şi 1,50 la Cluburile 
Copiilor).  

La Palatul Copiilor Constanța s-au înscris 2971 de copii, repartizați în 211 grupe 
(începători, avansați şi performanţă) şi un număr de 1215 de copii , repartizați în 81 de grupe 
la Cluburile Copiilor din județ. 

Clubul Sportiv al Palatul Copiilor a avut înscriși 354 sportivi, încadraţi în 23 de grupe. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROIECTE EDUCATIVE 
 
În perioada 15-17 noiembrie, Palatul Copiilor a participat la manifestările culturale 

dedicate Zilei Dobrogei. Evenimentul a fost organizat de Instituţia Prefectului – Judeţul 
Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa.   
      Activităţi cu caracter cultural educativ la care au participat cercurile cultural-artistice şi 
tehnico ştiinţifice: 

- spectacol şi expoziţie dedicate deschiderii anului şcolar 2019-2020; 
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- activităţi educative dedicate Zilei Internaţionale a Mării Negre; 
- manifestări cultural-artistice dedicate Zilei Naţionale a României; 
- spectacole artistice şi expoziţii dedicate sărbătorilor de iarnă ,,Poveste de iarnă’’;  
Palatul Copiilor Constanța, în parteneriat cu Asociația Culturală ,,Wild Art’’ au inițiat 

campania culturală ,,Home Art”, o campanie de susținere și promovare a artei locale, 
naționale și europene în contextul social actual creat de pandemia SARS-CoV-2.  În cadrul 

campaniei au fost organizate expozițiile internaționale online de artă vizuală ,,Culoare și 
Unitate în Diversitate” și ,,Copilării Europene”, expoziții la care a participat un număr foarte 
mare de copii din județ și din străinătate.  

 

Palatul Copiilor şi Cluburile Copiilor din judeţ au obținut în anul şcolar                     
2019-2020 un număr total de 144 premii, după cum urmează: 

 Locul I - 31 premii  

 Locul II - 43 premii  

 Locul III -27 premii   

 Mențiuni / Premii speciale - 43     

 
Numărul scăzut de premii se datorează  faptului că toate concursurile și festivalurile au fost 
suspendate începând cu luna martie . 
 

PREMIUL 1 PREMIUL 2 PREMIUL 3 MENŢIUNI/PREMII 
SPECIALE 

REZULTATE OBŢINUTE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020
PALATUL COPIILOR, CLUBURILE COPIILOR, CSS

31

43

27

43

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

144 

 

7.3. Programe comunitare și proiecte europene 

 

Nr
crt 

Unitatea de 
învățământ 

Denumire 
proiect 

Cod proiect 
Tip 

proiect  
Perioada 
derulării 

Instituțiile partenere 
în proiect (denumire 

și țară) 

1 
Liceul Energetic 

Constanța 

Șanse europene 
pentru elevii cu 

cerințe 
educaționale 

speciale 

2018-1-
RO01-

KA101-
047451 

KA1 
2018 - 
2020 

Furnizor formare ITC 

International TEFL, 
Cehia (cursuri 
structurate, loc de 
desfășurare: Praga, 
Cehia) 

Obiectivul principal al proiectului: 
Dezvoltarea unor competenţe specifice ale participantilor la curs în lucrul cu aceste categorii de elevi, 
promovarea incluziunii lor şi crearea unui mediu favorabil dezvoltării acestora, pentru promovarea unor 
şanse egale la educaţie. 

2 

Colegiul 
Național „Mihai 

Eminescu” 
Constanța                                                                                           

Be My Voice 

2019-1-
TR01-

KA229-

077132_2 

KA2  
2019-
2021 

Sehit Prof.Dr. Ilhan 
Varank Bilim ve Sanat 
Merkezi, Balikesir, 
Turcia, Ankara 
Pursaklar Fen Lisesi, 
Ankara, Turcia,2nd 
Junior High School of 

Ptolemaida, Grecia, 
Ventspils 
4.vidusskola, 
Ventspils, Letonia 

Obiectivul principal al proiectului: 
Promovarea multilingvismului și promovarea culturilor și limbilor europene. Proiectul încurajează școlile 
participante să folosească tehnica dublajului în predarea limbilor străine, metodă ce permite îmbunătățirea 
abilităților de scris, citit, vorbit, ascultat în engleză, franceză, germană, dar și a limbilor mai puțin uttilizate 
în Europa. Proiectul îmbină studiul limbilor străine cu tehnicile informaționale, tehnici cinematografice, 
dublare și subtitrare. 

3 

Şcoala 
Gimnazială 

”Lucian 
Grigorescu” 

Medgidia 

Once upon a 
time… the Sea 

2018-1-
RO01-

KA229-
049131_1 

KA2 

01.09. 
2018  - 
31.08. 
2020 

Istituto Comprensivo 
Statale Francesco Riso 
– Italia, Escola Gabriel 
Castellà I Raich – 
Spania, Agrupamento 

de Escolas de Vale de 
Ovil - Portugalia 
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Obiectivul principal al proiectului: 
Înțelegerea problemelor cu care se confruntă ecosistemele marine şi formarea unui comportament ecologic, 
social şi civic responsabil 

4 

Liceul 
Tehnologic ”Ion 

Bănescu” 
Mangalia           

Experiență 
Europeană – 
Oportunitate 
pentru viitorii 
mecanici auto 

2019-1-
RO01-

KA102-
061412 

KA1 

25.09. 
2019 – 
24.09. 
2020 

MEP Europroject 
Granada SL, Spania, J. 

Calero Motorsport 
Granada, Spania, 
Jomosur Automocion 
Granada, Spania, Auto 
Clinic Garage LTD, 
Paphos, Cipru, 
Portantari Brothers 
Garage LTD, Paphos, 
Cipru, Organization 
for  Promotion of 
European Issues 
Cyprus 

Obiectivul principal al proiectului: 
Educația și formarea profesională iniţială a elevilor în direcţia devenirii şi integrării lor pe piaţa muncii în 
calitate de mecanici auto. 

5 

Școala 
Gimnazială 

,,George 
Enescu” 
Năvodari 

GÖKKUŞAĞI 
ÇOCUKLARI 

(Rainbow 
Children) 

2018-1-
TR01-

KA229-
059929_3 

KA2  
IX. 2018 -
IX. 2020 

Coordonator - Denizli 
Esat Sivri Ortaokulu 
(fosta denumire 
Basma Sanayi 
Ortaokulu), TURCIA, 
Școli partenere: 
Istituto Comprensivo 
M.K. Gandhi – 
ITALIA, 2nd 
Gymnasium Of 
Trikala – GRECIA, 
Siauliu R. Bubiu 
Mokykla – 

LITUANIA, John Paul 
Ii Primary School – 
POLONIA, Școala 
Gimnazială „George 
Enescu”, Năvodari – 
ROMÂNIA 

Obiectivul principal al proiectului: 
Conștientizarea problemelor elevilor migranți şi integrarea şi incluziunea acestora în şcoala românească şi 
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comunitatea locală. 

6 

Școala 
Gimnazială 

Nr.38 Dimitrie 
Cantemir 

Constanța 

The Use of 
Modern 

Information 
Technologies for 

Teaching 
Mathematics and 
Natural Sciences 

Nr. 2018-1-
PL01-

KA229-

051010_2 

KA2  
2018-
2020 

Islanda, Polonia, 
Croația, România 

Obiectivul principal al proiectului: 
Îmbunătăţirea rezultatelor învăţării matematicii şi a ştiinţelor naturale prin utilizarea activităţilor 
extracurriculare, a lecţiilor transcurriculare şi orelor de informatică. 

7 

Şcoala 
Gimnazialǎ 

Nr.39. Nicolae 
Tonitza” 

Constanța 

Mathematica 
regina omnium 
scientiarum et - 
learning path to 

success 

2017-1-
PL01-

KA219-
038386_3. 

KA2  
2017 -
2020 

Polonia Zespół Szkół 
nr 2 w Garwolinie, 
Portugalia 
Agrupamento De 
Escolas Santos 
Simões, Croația 
Osnovna škola Josipa 
Kozarca, Nikole 
Šubića,Slatina 
România Şcoala 
Gimnazialǎ nr.39 “ 
Nicolae Tonitza”, 
Constanța 

Obiectivul principal al proiectului: 
Obiectivul proiectului este de a studia matematica atfel şi de a stabili legăturile sale cu științele naturii, 
geografia, chimia, tehnologia informației și limbile străine. 

8 
Liceul Agricol 

Poarta Alba 

Viitori tehnicieni  
formati la 
standarde 

europene pentru 
modernizarea 
agriculturii 

dobrogei prin 
parteneriat 

transnational 

2019-1-
RO01-

KA102/061
524 

KA1 

16.03. 
2020-
03.04. 
2020 

Iscom Formazione 
Modena, Italia 

Obiectivul principal al proiectului: 
Dezvoltarea abilităților tehnice la standardele tehnologiilor actuale utilizate în Europa, cu recunoașterea 
rezultatelor învățării prin ECVET si Europass. 
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9 
Liceul Teoretic 

„Traian”  
Constanţa 

Combating 
violence through 

education and 
sport 

BG01- KA 

105- 062636 
KA1 

17-24.10. 

2019 
Bulgaria, România   

Obiectivul principal al proiectului: 
Participarea la workshop-uri şi activităţi pe tema combaterii violenţei prin sport. 

10 

Şcoala 
Gimnazială 

Viceamiral Ioan 
Murgescu, Valu 

lui Traian, 
Constanţa 

Realizing 
Excluded 

Students  by 
Smart Strategies 

2018-1-
FR01-

KA229-
048347_2 

KA2  
2018-
2020 

Franţa, College 
Edouard Glissant - 
coordonator, Italia,  
Instituto Comprensivo 
Giovanni XXIII- 
Colona, Polonia,  
Szkola Podstawowa 
nr3im. Ks Jana 
Twardowskiegow 
Sierpcu, Turcia,  
Bașalan Cumhuryet 
Ortaokulu  

Obiectivul principal al proiectului: 
Promovarea integrării elevilor cu dificultăți de adaptare la mediul școlar actual, implementarea unor noi 
metode didactice în domeniul dezvoltării socio-emoționale a copiilor, dezvoltarea comportamentului 
responsabil și stimularea entuziasmului pentru invățatură a copiilor marginalizați, cât si formarea 
deprinderilor de a comunica într-o limbă străină pentru depașirea barierelor culturale. 

11 

Şcoala 
Gimnazială 

Viceamiral Ioan 
Murgescu, Valu 

lui Traian, 
Constanţa 

Art in virtual 
dimension 

2019-1-
RO01-

KA229-
063106_1  

KA2 
2019-
2021  

Szkola Podstawowa 
im. Blogoslawionego 
ks. Jana Nepomucena 

Chrzana w 
Gostyczynie, Colegio 

Privado Mirasur 
Spania, Agrupamento 
de Escolas de Castro 
Marim, Portugalia  

O1 - Îmbunătăţirea performanțelor școlare prin implicarea in activitati pe tema artelor in dimensiune 
virtuală. 
O2 - Reducerea abandonului școlar prin stimularea motivaţiei învăţării prin dezvoltarea competentelor de 
literatie,TIC şi promovarea incluziunii in activităţi locale, transnaţionale şi pe platforma eTwinning  
O3 - Elaborarea unei curricule inovatoare pe tema artelor virtuale ca resursă pedagogică adaptata elevilor în 
risc de abandon 
O4 - Îmbunătățirea competențelor de comunicare, de management al relațiilor interpersonale, de gândire 
critică și rezolvare de probleme, pentru ca educabilii să fie pregatiți pentru viață si responsabili pentru 
propria bunastare  
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O5 - Dezvoltarea competenţelor didactice de utilizare a unor strategii inovative de predare,pentru 
promovarea incluziunii și a învățării eficiente. 

12 

Şcoala 
Gimnazială 

Viceamiral Ioan 
Murgescu, Valu 

lui Traian, 
Constanţa 

Mer en vue 

2019-1-
FR01-

KA229-
062998_2 

KA2  
2019-
2021  

Grecia,    Croaţia 
Polonia, ranţa 

Obiectivul principal al proiectului: 
Implicarea participanților în studiul „Orașelor portuare” din diferite unghiuri: științifice, artistice, literare, 
geografice, istorice, sociale și economice. Drept urmare, proiectul va ajuta elevii să înțeleagă mai bine viața 
și munca din orașul lor și din orașele partenere, să conștientizeze efectele poluării asupra mării, dar și să -și 
îmbunătățească cunoștințele de limbă engleză, de TIC și multiculturalitate. 

 

13 

Grădinița cu 
Program 

Prelungit 
,,Perluțele 

mării” 
Constanța 

 

inEDU inclusive 
education model 
for children with 

migrant 
background in 

pre-schools 

  Nr. 
580452-
EPP-1-

2016-1-PL-
EPPKA3-

IPI-SOC-IN 

KA3 
2016-
2019 

Polonia, Cehia, Italia, 

Estonia, Suedia, 
Irlanda de Nord, 
Macedonia, România 
(Constanţa şi Arad) 

Obiectivul principal al proiectului: 
Promovarea incluziunii preșcolarilor defavorizați, inclusiv a persoanelor cu origini migraționiste 
concomitent cu  prevenirea și combaterea practicilor discriminatorii.  

14 

Grădinița cu 
Program 
Prelungit 
,,Perluțele 

mării” 
Constanța 

My Rights –My 
Responsibilities  

Nr. 2017-1-
UK01-
KA219-

036528_3 

KA2 
2017-
2019 

Anglia, Spania, 
Polonia, Grecia, Italia 
și România 

Obiectivul principal al proiectului: 
Promovarea drepturilor copiilor prin intermediul a cinci module de învăţare; promovarea educaţiei bilingve 
prin intermediul metodei CLIL.  

15 

Grădinița cu 
program 
prelungit 
„Perluțele 

mării” 
Constanța 

Travelling 
Project- a 
Journey to  

Future 
Competences 

Nr. 2017 - 
1-PL01-
KA219-

038679_6 

KA2  

01.11.201
7-

31.10.201
9 

Polonia, Bulgaria, 
Grecia, Letonia, 
Portugalia, Turcia, 
Lituania, Italia 
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Obiectivul principal al proiectului: 
Îmbunătățirea competențelor cheie ale viitorului care să garanteze realizarea succesului și participarea 
ușoară în mediul european, prin metode multi- fațetate de proiecte călătoare de mică întindere, acționând în 
combinație cu educația bilingvă privind îmbunătățirea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și 
ale preșcolarilor pe durata proiectului. 

16 

Grădinița cu 
program 
prelungit 
„Perluțele 

mării” 
Constanța 

The Old 
Tortoise’s 

Treasure Tales  

Nr. 2018-1-
BG01-

KA201-
047836 

KA2  

01.11.201
7-

31.10.201
9 

Bulgaria, Grecia, 
Croația, Lituania, 
Portugalia,  Italia 

Obiectivul principal al proiectului: 
Familiarizarea preşcolarilor cu diverse cunoștințe și noțiuni comerciale și financiare de bază, prin 
introducerea temei fundamentării și dezvoltării istorice a țării, a dezvoltării economice, a mijloacelor sale de 
trai și a tuturor factorilor de dezvoltare a unui stat, printr-un mod adecvat vârstei timpurii, povestirile 
interactive (cu suport IT). 

17 

Grădinița cu 
program 
prelungit 
„Perluțele 

mării” 
Constanța 

Let’s share our 
games  

2019-1-
BG01-

KA201-
062605 

KA2  

01.09.201
9-

31.08.202
1 

Bulgaria, Lituania, 
Italia, Macedonia de 
Nord, Letonia, Grecia 

Obiectivul principal al proiectului:  
Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice privind crearea și utilizarea în activitățile didactice şi 
educative desfăşurate cu preşcolarii a unei palete diversificate de jocuri (de masă, de familie, outdoor, 
spotive, IT, creative, muzicale și etno-folclorice). 

18 

Centrul Școlar 
pentru Eduaţie  

Incluzivă 
“Maria 

Montessori”  
Constanța                         

Artes  escenicas  
y  diversidad  

functional 

2018-1-
ES01-KA 

229 -051146 
KA2  

01.09.201
8 - 

31.08.202
0 

CEE Sant Cristòfol de 
Sagunt, Spania, Nazilli 

Ozel Egitim Mesleki 
Egitim Merkezi, 
Turcia, Istituto di 
Istruzione Secondaria 
Superiore,     "E. 
Majorana“, Genzano 
di Lucania, Italia  

Obiectivul principal al proiectului: 
Elaborarea unei curricule inovatoare pentru utilizarea artei ca resursă pedagogică în activitățile didactice, 
făcând posibilă exprimarea prin artă. 

19 
Liceul de 
Marină 

Constanța 

Experienţa 
europeană – 
şansa pentru 

2019-1-
RO01-

KA102-
KA1 

01.09.201
9-

31.08.202

IES Politechnico 
Hermenehilde Lanz, 
Spania, MEP 
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succes în carieră  062783 0 Europrojects Spania 

Obiectivul principal al proiectului: 
Creşterea calităţii formării profesionale a elevilor în domeniile mecanică şi electromecanică prin cooperare 
internaţională şi stagii de practică în context european, în scopul creşterii şanselor de angajare la finalizarea 
studiilor. 

20 

Liceul 
Tehnologic de 

Electrotehnică și 
Telecomunicații 

Formare 
profesională prin 

experiență 
europeană a 

profesorilor și 
elevilor din 

învățământul 
tehnic 

preuniversitar 

2019-1-
RO01-

KA116-
061441 

Carta VET 
2017-1-
RO01-

KA109-
037830 

01.09.201
9-

31.10.202
0 

Cooperativa de Ensino 
de V.N.Famalicão, 
CRL - E.P. Cior-
Portugalia, IES Miguel 
Catalán, Coslada, 
Spania 

Obiectivul principal al proiectului: 
Dobândirea prin experiență europeană a unor noi competențe și abilități de către elevii școlii noastre care 
beneficiază de pregătire de specialitate în domeniile electric/electronică-automatizări, dar si îmbunătățirea 
prin experiență europeană a competențelor și abilităților profesorilor care își desfasoară activitatea de 
specialitate în domeniile electric/electronică-automatizări. 

21 

Liceul 
Tehnologic de 

Electrotehnică și 
Telecomunicații  

ROBO YOUTH – 
Partnership for 
innovative new 

technology 
education 

2019-2-
PL01- 

KA205-
066193 

KA2  

01.10.201
9- 

30.09.202
1 

Fundacja ”Z Robotem 
za Reke”- Polonia; Ers 
Yurtdisi Ve Yurtici 
Egitim Dan Yaz Muh 
Tur Dis Tic Ltd Sti-
Turcia; Asociația 
”TEAM4Excellence” 
– România. 

 
 
Obiectivul principal al proiectului: 
Crearea unui parteneriat strategic care să susțină educația non-formală inovatoare pentru tinerii din domeniul 
tehnologiilor moderne: robotică, automatizare, mecanică electronică și programare. 

22 

Liceul 

Tehnologic 
,,Gheorghe 

Miron Costin” 
Constanța 

Absolvenți 
competitivi pe 
piața muncii 

europene 

2019-1-
RO01-

KA102-
061820 

KA2  
2019-
2020 

Spania M.E.P. 

Europroject Granada, 
Portugalia Associacao 
Intercultural Amigos 
da Mobilidade 
Barcelos 
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Obiectivul principal al proiectului: 
Formarea de competențe generale și tehnice, la un înalt nivel de calitate în formarea inițială a elevilor.  
 

23 

Colegiul 
Naţional 

„Mircea cel 
Bătrân” 

Constanţa 

Partager nos 
cultures pour 

mieux coopérer 

2019-1-
FR01-

KA229-
062366_2 

KA2  

octombrie 
2019- 

septembri
e 2020 

Lycée „Jean Monnet”, 
Saint-Symphorien-sur-
Coise, Franţa 

Obiectivul principal al proiectului: 
Dezvoltarea autonomiei şi al simţului organizatoric al tinerilor. 

24 

Liceul Teoretic 
„Nicolae 

Balcescu” 
Medgidia 

Coding all 
Together 

2019-1-
RO01-

KA201-
063919 

KA2 
2019-
2021 

România, Turcia, 
Spania, Lituania, 
Croaţia 

 
Obiectivul principal al proiectului: 
Îmbunătăţirea modului în care tinerii rezolvă situaţii de viaţă, într-un mod creativ, dar şi printr-o abordare 
ştiinţifică. 
 

25 

Liceul Teoretic 
„Nicolae 

Balcescu” 
Medgidia 

LIFE- Living in 
an Inclusive and 

Fair Europe 

2019-1-FR-
01-KA229-
062174_4 

KA2 
2019-
2021 

Franţa, România, 
Polonia, Croaţia, 
Slovenia 

 
Obiectivul principal al proiectului: 
Promovarea unui model de gândire şi de viaţă incluzivă, sub toate aspectele sale: educaţie, economie şi 
democraţie incluzivă. 
 

26 

Liceul Teoretic 
„Nicolae 

Balcescu” 
Medgidia 

VOYAGE a 
travers et vers 

l’autre 
  KA2 

2019-
2021 

Franta, România, 
Turcia, Italia 

 
Obiectivul principal al proiectului: 
Dezvoltarea unui model şcolar inclusiv care să valorizeze interculturalitatea.  
 

27 
Liceul Teoretic 

„Nicolae 
Balcescu” 

INCLUDEM -
Inclusion through 

democratic 

2019-1-
NO01-
KA229-

KA2 
2019-
2021 

Norvegia, România, 
Spania, Letonia, 
Polonia, Grecia 
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Medgidia participation 060290_5 

 
 
Obiectivul principal al proiectului: 
Implicarea activă în viaţa socială prin înţelegerea şi combaterea fenomenului de excluziune socială.  

28 

Liceul 
Tehnologic „C. 

A. Rosetti” 
Constanţa 

Turismul de la 
Marea Neagră - 
turism european 

Nr. 2019-1-
RO01-

KA102-
061425 

KA1 

26.08.201
9-

25.08.202
0 

Hotel do Terço 
(Barcelos), Hotel 
Apúlia (Apulia), 
Estalagem Zende 
(Esposende), agentia 
de turism CávadoTur 
(Barcelos) si agentia 
de turism Barvitur 

(Barcelos), Associacao 
Intercultural Amigos 
Da Mobilidade 
(intermediar) 
(Barcelos) - 
Portugalia, St. George 
Hotel Enterprises 
(Paphos),  Rivensco 
Consulting LTD 
(intermediar) 
(Strovolos Nicosia) – 
Cipru 

Obiectivul principal al proiectului: 
Sprijinirea unui număr de 40 de elevi români să dobândească experienţe de muncă într-un mediu de lucru 
european conectat cu domeniul lor de studiu - turism, industrie hotelieră, prin parcurgrea unor module de 
pregătire practică în unităţi hoteliere şi agenţii de turism din Portugalia şi Cipru, în scopul facilitării 
integrării profesionale pe piaţa muncii. 

29 
C.Ș.E.I. 

„Albatros” 
Constanța 

Incluziune 
profesională a 

tinerilor cu nevoi 
speciale 

2019-1-
RO01-

KA102-
061674 

KA1 

1 SEP 
2018-31 

AUG 
2020 

Aesthetic Academy 
Sas Di Fortunata 
Brosio Vibo Valentia 
Italia 

Obiectivul principal al proiectului: 
Pregătirea a 20 de elevi cu cerinţe educationale speciale în domeniul esteticii şi igienei corpului omenesc.  

30 
Inspectoratul 

Şcolar Judeţean 
Constanţa 

Competenţele 
profesorilor într-

o epocă a 
schimbării 

2019-1-
RO01-

KA101-
06157 

KA1 

1 SEPT 
2018-30 
IUNIE 
2021 

Unități partenere: 
Școala Viceamiral 
Murgescu Valu lui 
Traian, Școala 
Gimnazială nr. 40 
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„Aurel Vlaicu” 
Constanța, Școala 
Gimnazială nr. 1 
Peștera, C.Ș.E.I. 
„Delfinul”, C.Ș.E.I.  
„Albatros”, C.Ș.E.I. 
„Maria Montessori” 

Obiectivul principal al proiectului: 
O1 - Dezvoltarea abilităţilor personalului didactic de a utiliza metode de lucru moderne, adaptate la nevoile 
clasei, curriculumului şi la condiţiile şcolii, de a interacționa cu elevii, pentru reducerea abandonului şcolar 
cu cel putin 30% şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare cu 50% a elevilor din grupurile de risc;  
O2 - Încurajarea cooperarii personalului didactic din diferite şcoli de a iniţia activităţi sau proiecte pentru 
crearea unui climat pozitiv în clasă şi în şcoală; 
O3 - Îmbunătăţirea relaţiei şcoală - familie în şapte şcoli membre din consorţiu şi la nivelul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Constanţa, ca urmare a implicarii active a 26 din persoanalul format prin proiect;  
O4 - Dezvoltarea competenţelor europene de management educaţional a nouă manageri şcolari pentru 
crearea a unui mediu de învăţare eficient prin adaptarea la nevoile individuale,cognitive şi emoţionale ale 
elevilor şi dezvoltarea abilităţilor de colaborare cu familiile elevilor şi comunitatea locală. 

31 
C.Ș.E.I. 

„Albatros” 
Constanța 

We are at work 
too 

2019-1-
TR01-

KA202-
074775 

KA2  

15.10.201
9 – 

14.04.202
2 

Konya Il Milli Egitim 
Mudurlugu, Turcia; 
Municipio De Torres 
Novas, Portugalia; 
Hanta Associates 
Limited,  Polonia; 
Trend-Prima, Zavod 

Za Raziskave Inrazvoj 
Znanja, Maribor, 
Slovenia; 
Agrupamento De 
Escolas Trigal De 
Santa Maria, 
Portugalia; 
Szczecinska Szkila 
Wyzsza Collegium 
Baltibum, Polonia; 
Karatay Ozel Egitim 
Meslek Okulu, Turcia; 
Vitale Technologie 

Comunicazione  
Viteco Srl, Italia 
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Obiectivul principal al proiectului: 
Facilitarea acumularii de abilitati vocationale, sociale si de activitati independente la elevii cu dizabilitati.  

32 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liceul 
Tehnologic 
„Dimitrie 
Leonida” 

 
 
 

 
 

Competențe 
dobândite la 

standarde 
europene în 

domeniul 
transporturilor - 
șanse sporite pe 

piața muncii 

2019-1-
RO01-

KA102-
061415 

KA1 
Aug 

2019-
aug2020 

Parteneri de primire în 
Spania: Autocares 
Martin Perez SL 
Granada, Spania; 

Partener intermediar în 
Spania: M.E.P. 
Europrojects Granada; 
Parteneri de primire în 
Cipru: AUTO CLINIC 
GARAGE LTD 
Paphos; Portantani 
Brothers Garage LTD 
Paphos; Partener 
intermediar în Cipru: 
Rivensco Consulting 
LTD Nicosia; 
Parteneri de primire în 

Portugalia: COMEIP 
Lda- Ribeirao 
Portugalia Aquafer 
Lda-Barcelos 
Portugalia Grupo 
Bascontriz - Barcelos 
Portugalia; Partener 
intermediar în 
Portugalia: Associacao 
Intercultural Amigos 
Da Mobilidade 
Barcelos.  

Obiectivul principal al proiectului: 
Formarea de abilităţi si competende abilităţi si competenţe geberale şi tehnice la inal nivel de calitate în 
formarea iniţială a 40 de elevi din clasa a XI-a învăţământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera 
tehnologică, nivelul 4 de calificare, domeniu tehnic, calificările: tehnician electrician-electronist auto, 
tehnician trasporturi şi tehnician mecatronist (desfăşurarea stagiului de pregătire practică în service-urile din 
cele 3 ţări).  

33 

Liceul 
Tehnologic 
“Dragomir 

Hurmuzescu“ 

Secretul  
Oricărui  
Succes 

 (S.O.S.) 

SGL/RII/68
7 din 

02.10.2018 
ROSE 

2018-
2022 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
Management al 
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Medgidia  Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România 

Obiectivul principal al proiectului: 
Motivarea elevilor pentru studiu reflectată în creșterea ratei de absolvire, a ratei de participare la  examenul 
national de Bacalaureat și a procentului de promovabilitate la acest examen. 

34 
Liceul Agricol 

Poarta Alba 

Numai prin 
MOTIVAŢIE şi 

SUSŢINERE vom 
reuşi! 

SGL/RII/68
5 din 

02.10.2018 
ROSE 

2018-
2022 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
Management al 
Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România 

Obiectivul principal al proiectului: 
Reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și creșterea ratei de promovare a examenului 
naţional de Bacalaureat. 

35 

Liceul 
Tehnologic 
,,Dobrogea” 

Castelu 

Progresul școlar 
de azi - siguranţa 

unui viitor mai 
bun 

AG nr. 
SGL/RI/108 

ROSE 

27.06. 
2017-
27.06. 

2021 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
Management al 

Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România 

Obiectivul principal al proiectului: 
Imbunătăţirea performanţei școlare a elevilor înscriși în învăţământul liceal tehnologic prin activităţi 
pedagogice, de consiliere-orientare și extracurriculare utilizând instrumente inovative în medii prietenoase.  

36 

Liceul 
Tehnologic 

"Nicolae 
Istrățoiu" Deleni     

Cu încredere și 
susținere, putem 

reuși! 
690/SGL/II ROSE 

2018-
2022 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
Management al 
Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România 

 
Obiectivul principal al proiectului: 
 
Creșterea procentului de promovabilitate la examenul naţional de Bacalaureat. 
Prevenirea și reducerea abandonului școlar. 

37 
Colegiul 

Comercial 
„Carol I” 

Împreună putem 
reuşi! 

 
679/SGL/RI
I/02.10.2018 

ROSE 
02.10. 
2018 – 
02.10. 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
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Constanţa                            2022 Management al 
Proiectelor cu 

Finanțare Externă, 
România 

 
Obiectivul principal al proiectului: 
 
Creşterea procentajului de promovabilitate la Examenul naţional de bacalaureat de 0,5 % pe an, de la 87,97 
% la 89,97 % şi la creşterea numărului de note obţinute la examen cuprinse în intervalul 6 - 7,99 de 2 % pe 
an de la     62 %  la 70 %. 

38 

Liceul 
Tehnologic 
“Carsium” 
Hârșova                                                                                                          

Împreună pentru 
un viitor mai bun 

SGL/R1/110
/27.06.2017 

ROSE 4 ANI 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
Management al 
Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România 

 
Obiectivul principal al proiectului: 
 
Dezvoltarea abilităților socio-emoționale și a stimei de sine a elevilor pentru reducerea abandonului școlar și 
creșterea anuală a ratei de absolvire a liceului. 
39 
 
 
 
 
 
 
 

Liceul 
Tehnologic 
„Dimitrie 
Leonida” 

 
 
 
 

Pro-BAC/ 
Adolescent în 
secolul XXI 

 
 
 
 

SGL/RI/109 
 
 
 
 
 
 

ROSE 
 
 
 
 
 
 

27.06. 
2017-
26.06. 
2021 

 
 
 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
Management al 
Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România  

 
Obiectivul principal al proiectului: 
Îmbunătăţirea accesului elevilor la un învăţământ de calitate prin creşterea eficienţei interne a şcolii 
reflectată în rate mai mari de absolvire a liceului și promovare a examenului de bacalaureat. 

40 

Liceul Teoretic 
„Nicolae 

Bălcescu” 
Medgidia 

Bacalaureat -
treapta spre 

succes 
AG686/R2 ROSE 

2018-
2022 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
Management al 
Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România  
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Obiectivul principal al proiectului: 
Cresterea procentului de promovabilitate al elevilor de liceu la examenul national de bacalaureat.  

41 
Liceul Energetic 

Constanța 

Învăț pentru 
mine, învăț 

pentru viitorul 
meu! 

Acord de 
grant 

695/SGL/RI
I/02.10.2018 

ROSE 
2018 - 
2022 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
Management al 
Proiectelor cu 

Finanțare Externă, 
România 

Obiectivul principal al proiectului: 
O1 - Creșterea performanței școlare a elevilor. 
O2 - Creşterea calităţii şi eficienţei procesului educativ din școală, astfel încât să stimuleze motivația 
elevilor.  
O3 - Îndeplinirea obiectivului proiectului se va măsura  prin raportarea rezultatelor (procentul de  promovare 
la bacalaureat, procentul de absolvire anuală, îmbunătățirea frecvenței școlare) prin comparație cu anul de 

referință 2014-2015.   

42 

Liceul 
Tehnologic 

”Ioan N. 
Roman” 

Constanța 

Educația - o 
șansă în plus 
pentru tineri 

SGL/RI/27.
06.2017 

ROSE 4 ani 

M.E.C., prin Unitatea 
de Management al 
Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România, CJRAE 
Constanța, Fundația 
Tineri  Pentru Tineri, 
Asociația GEDAVE 
Olteni, DGASPC 
Constanța 

 
Obiectivul principal al proiectului: 
Creșterea eficienței actului educațional în vederea facilitării accesului elevilor la învățământul terțiar.  

43 
Liceul 

Tehnologic 
Topraisar 

R.O.S.E. AG 104 R1 ROSE 
26.06.201
7-prezent 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
Management al 
Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România 

 
Obiectivul principal al proiectului: 
Sporirea motivației elevilor pentru învățare în vederea obținerii de rezultate mai bune privind 
promovabilitatea la examenul de bacalaureat, prin intervenții educaționale remediale, extracurriculare şi 
modernizarea bazei materiale. 
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44 

Liceul 
Tehnologic ”Ion 

Bănescu” 
Mangalia           

Calitate și 
responsabilitate 
pentru educație 

692/SGL/RI
I/02.10.2018 

ROSE 

02.10.201
8-

02.10.202
2 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
Management al 
Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România 

Obiectivul principal al proiectului: 
Creșterea/ameliorarea performanțelor școlare și a calității serviciilor. 

45 

Liceul 
Tehnologic 

„Nicolae 
Dumitrescu” 

Cumpăna 

Împreună Pentru 
Viitor! 

AG117 ROSE 
2018-
2021 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
Management al 
Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România  

Obiectivul principal al proiectului: 
Prevenirea abandonului școlar, creșterea numărului de absolvenți de liceu care se înscriu și promovează 
examenul naţional de Bacalaureat. 

46 Liceul Cobadin Wings - Aripi! 
SGL/ 

R1/111 
ROSE 

2017-
2021 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
Management al 
Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România 

Obiectivul principal al proiectului: 
Reducerea abandonului școlar si creșterea ratei de promovare a examenului national de Bacalaureat 

47 

Liceul 
Tehnologic 
”Axiopolis” 
Cernavodă                                                                                             

Toți la școală! 
Școală pentru 

toți! 
  ROSE 

2018-
2022 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
Management al 
Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România 

Obiectivul principal al proiectului: 
Creşterea  eficienţei interne a liceului de a acţiona cu succes în direcţia  reducerii ratei de abandon şcolar, a 
creşterii procentului de absolvire a liceului şi al celui de promovare a examenului national de Bacalaureat. 

48 
Liceul 

Tehnologic 
“Lazăr 

Fii inteligent, 
alege educaţia! 

SGL 105 ROSE 
2017-
2021 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
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Edeleanu” 
Năvodari 

Management al 
Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România 

Obiectivul principal al proiectului: 
Reducerea abandonului şcolar şi creşterea promovabilităţi la examenul national de Bacalaureat  

49 

Liceul 
Tehnologic,,Ghe

orghe Miron 
Costin” 

Constanța 

Școala e pe 
primul loc! 

SGL/R1/107 
din data de 
27.06.2017 

ROSE 
2017-
2021 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
Management al 
Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România  

Obiectivul principal al proiectului: 
Obținerea succesului școlar prin creștera calității predării și a motivației elevilor. 

50 

Liceul 
Tehnologic 

”Nicolae 
Titulescu” 
Medgidia 

Învață azi, 
câștigă mâine! 

SGL/RII/69
3/02.10.201

8              
ROSE 

2018-
2022 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
Management al 
Proiectelor cu 

Finanțare Externă, 
România 

Obiectivul principal al proiectului: 
Creșterea performanțelor școlare ale elevilor. 

51 
Colegiul 

Economic 
Mangalia 

Iniţiativa de 
dezvoltare 

educativă prin 
instruire, acţiune 

şi motivare 
(IDEIAM) 

697/SGL/RI
I 

ROSE 
2018-
2021 

M.E.C., prin Unitatea 
de Management al 
Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România Fundaţia 
Magdalena Deijs, 
ONG Proactiv pentru 
comunitate, ONG 
Mare Nostrum 

Obiectivul principal al proiectului: 
Creşterea ponderii elevilor care finalizează studiile liceale şi promovează examenul de bacalaureat ca 
urmare a creşterii interesului acestora pentru actul educativ dar şi a creşterii performanţelor şcolare, a 
prevenirii abandonului şcolar şi a diminuării absenteismului pe baza realizării unui program şcolar şi 
extraşcolare care să cuprindă rmediere şcolară, activităţi de consiliere, activităţi inter şi multiculturale cu 
ajutorul comunităţii locale. 
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52 

Colegiul 
Național 
“Kemal 
Ataturk” 
Medgidia 

Motivație, 
reușită, viitor 

691/runda II ROSE 
2018-
2022 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
Management al 
Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România 

Obiectivul principal al proiectului: 
Creșterea promovabilității elevilor la examenele naționale. 

53 

Liceul Teoretic 
”Carmen 

Sylva”, Eforie 
Sud 

Banca pentru 
Abilități și 

Competențe – O 
şansă pentru 
viitorul tău! 

SGL/RI/118 ROSE 
2017-
2021 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 
Unitatea de 
Management al 
Proiectelor cu 
Finanțare Externă, 
România 

Obiectivul principal al proiectului: 
Ameliorarea procesului instructiv-educativ având drept finalitate creşterea procentului de promovare a 
examenului de naţional de Bacalaureat, progresiv. 

54 
Colegiul Tehnic 

Pontica 
IMPREUNĂ! 

SGL/R1/106
/27.06.2017 

ROSE 
2017-
2021 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, prin 

Unitatea de 
Management al 
Proiectelor cu 

Finanțare Externă, 
România  

Obiectivul principal al proiectului: 
Propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de 
promovare a examenului naţional de Bacalaureat.  

55 
Şcoala 

Gimnazială Nr. 
31 Constanţa 

Şi eu vreau la 
şcoală! 

105136 POCU 
2018-
2021 

 ONG Salvaţi copiii 

Obiectivul principal al proiectului: 
Diminuarea abandonului şcolar pentru grupurile vulnerabile 

56 
Şcoala 

Gimnazială Nr.1 
Mircea Vodă 

FORTIN pentru 
Satu Nou, Mircea 

Vodă – 
Transformarea 
unei comunităţi 
marginalizate 

ȋntr-o comunitate 

POCU/138/
4/1/112863 

POCU  
2018-
2021 

Asociaţia  Forţa 
Tinerilor - ,,FORTIN”, 
Primăria Comunei 
Mircea Vodă, jud. 
Constanţa, Sanatoriul 
Balnear şi de 
Recuperare 
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prosperă Techirghiol, SC 
Biosafety SRL – 
Bucureşti 

 
Obiectivul principal al proiectului: 
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile 
marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate 

57 

Liceul 
Tehnologic,,Ghe

orghe Miron 
Costin” 

Constanța 

Pregătiți pentru 
piața muncii 

90/6.13/6.14
/106242 

POCU 
2018-
2020 

Universitatea Spiru 
Haret 

 
Obiectivul principal al proiectului: 
Inserția profesionala mai uşoară a viitorilor absolvenți de liceu tehnologic sau școală profesională, pe piața 
muncii naționale și internaţională, în domeniul Alimentației. 

58 

Liceul 
Tehnologic 
”Gheorghe 

Duca”, 
Constanța 

Educație pentru 
viața de familie 

 - 

Programul 
de 

cooperare 
eleveţiano

-român 

2016-
2020 

Fundatia tineri pentru 
tineri 

 
Obiectivul principal al proiectului: 
Promovarea metodelor non-formale de educatie pentru sanatate prin asigurarea sprijinului tehnic si material 
pentru desfăşurarea orelor şi formarea de echipe locale de profesori şi voluntari educatori între egali. 

59 
Liceul Teoretic 

„Callatis” 
Mangalia 

Coding and 
English project 

 - eTwinning 
Sept 

2019- sept 
2020 

Diverse ţări europene  
  

 
Obiectivul principal al proiectului: 
Dezvoltarea competenţelor lingvistice şi de programare ale elevilor; schimbul de bune practici la nivel 
european.  

60 
Liceul Teoretic 

„Callatis” 
Mangalia 

I grow up 
straight and 

healthy!  
ID 207669 eTwinning 

17.11.201
9 

Yomra Hafız Murat 
Köseoğlu İ.H.O, 
Turcia, Şcoala „Sf. 
Andrei” Mangalia, 
România, Şcoala 
Gimnazială Nr. 3, 
România, Şcoala 
Gimnazială Nr. 1 
Limanu, România 
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Obiectivul principal al proiectului: 
Dezvoltarea abilităţilor elevilor pentru menţinerea unui organism sănătos. 

61 
Şcoala 

Gimnazială Nr. 
31 Constanţa 

Multiculturalism 
şi educaţie 

ID 203679 eTwinning 
17.10.201

9 
Albania, Moldova 
Turcia 

Obiectivul principal al proiectului: 
Schimb de bune practici între organizaţii şcolare, cu implicarea cadrelor didactice şi a elevilor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

TIPUL DE PROGRAM Nr. proiecte derulate, an școlar 2019-2020 

ERASMUS+ /KA1 10 

ERASMUS+ /KA2 21 

ERASMUS+ /KA3 1 

POCU 4 

ROSE 22 

eTWINNING 3 
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Stagii de formare şi dezvoltare profesională pentru cadre didactice, schimburi de 
profesori şi elevi, misiuni de predare pentru profesori, stagii de pregătire pentru elevi la 
nivel european – an şcolar 2019-2020: 
 
Nr. 
crt. 

Luna/ 
An 

Proiect/ Nr. de referinţă Ţara în 
care se 

efectuează 
mobilitatea 

Instituţia  

1 IX. 
2019 

Become Active, Be in your life 
Nr. 2018-2-TR01-KA105-060214 

Turcia C.Ş.E.I. Delfinul, Constanţa 

 
2 

IX. 
2019 

Travelling Project- a Journey to  
Future Competences 

Nr. 2017-1-PL01-KA219-
038679_6 

Lituania Grădinița cu program prelungit 
„Perluțele Mării” Constanța 

 
3 

X. 
2019 

Once upon a time… the Sea 
Nr. 2018-1RO01KA229049131_1 

Portugalia Şcoala Gimnazială ”Lucian 
Grigorescu” Medgidia  
Once 

 
4 

X. 
2019 

The Use of Modern Information 
Technologies for Teaching 
Mathematics and Natural Sciences  
Nr. 2018-1PL01KA229051010_2 

Islanda Școala Gimnazială Nr.38 
Dimitrie Cantemir Constanța 

 
5 

X. 
2019 

Marşurile memoriei. Călătorii 
educative şi comemorative în 
instorie  

Polonia Liceul Teoretic G. Călinescu 
Liceul Teoretic Decebal, 

Constanţa 

 
6 

X. 
2019 

Realizing Excluded Students  by 
Smart Strategies  
Nr. 2018-1FR01KA229048347_2 

Polonia Scoala Gimnazială Viceamiral 
Ioan Murgescu , Valu lui 
Traian, Constanța 

 
7 

X. 
2019 

Mobile Youth Work  Lituania Colegiul Național „Mihai 
Eminescu” Constanța, 
Palatul Copiilor Constanţa 

 
8 

X. 
2019 

Să ne cunoaştem tradiţiile. 
Moştenirea culturală comună  

Olanda Colegiul Naţional Pedagogic 
C. Brătescu, Constanţa 

 
9 

X. 
2019 

Let’s share our games   
Nr. 2019-1-BG01-KA201-062605 

Grecia Grădinița cu program prelungit 
„Perluțele mării” Constanța 

10 X. 
2019 

Get involved, shape your 
community 
Nr. 2019-1-HU01-KA205-060630 

Ungaria Şcoala Gimnazială G. 
Galaction, Mangalia 

 
11 

X. 
2019 

Combating violence through 
education and sport 
Nr. 2019-BG01-KA105-062636 

Bulgaria Liceul Teoretic Traian, 
Constanţa 

 X. GÖKKUŞAĞI ÇOCUKLARI Polonia Școala Gimnazială ,,George 
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12 2019 (Rainbow Children)  
Nr. 2018-1TR01KA229059929_3 

Enescu” Năvodari 

 
13 

XI. 
2019 

Artes  escenicas  y  diversidad  
functional 
Nr. 2018-1ES01-KA 229 -051146 

Turcia Centrul Școlar pentru Eduație  
Incluzivă “Maria Montessori”  
Constanța 

 
14 

XI. 
2019 

Formare profesională prin 
experiență europeană a 
profesorilor și elevilor din 
învățământul tehnic preuniversitar 
Nr. 2019-1RO01KA11606144 

Portugalia Liceul Tehnologic de 
Electrotehnică și 
Telecomunicații  

 
15 

XI. 
2019 

Experienţa europeană – şansa 
pentru succes în carieră  
Nr. 2019-1RO01KA102062783 

Turcia Liceul de Marină Constanța 

16 XI. 
2019 

There is more power in unity than 
in diversity  

Italia Liceul Teoretic G. Călinescu, 
Constanţa 

 
17 

XI. 
2019 

INCLUDEM Inclusion through 
democratic participation  
Nr. 2019-1NO01KA229060290_5 

Norvegia Liceul Teoretic „Nicolae 
Bălcescu” Medgidia 

18 XI. 
2019 

Volunteers Management  Bulgaria Liceul Teoretic Traian, 
Constanţa 

 
19 

XI. 
2020 

Mer en vue 
Nr. 2019-1-FR01-KA229-
062998_2 

Franţa 
Şcoala Gimnazială Viceamiral 
Ioan Murgescu, Valu lui 
Traian, Constanța 

20 I. 
2020 

Access for inclusion 
Nr. TR01-KA105-078089 

Turcia Liceul Teoretic Negru Vodă  

21 I. 
2020 

We are at work too  
Nr. 2019-1TR01KA202074775 

Turcia CȘEI „Albatros” Constanța 

22 I. 
2020 

Natural soap scientists  
Nr. 2018-IT02-229-048049 

Spania Liceul Teoretic „N. Bălcescu”, 
Medgidia 

 
23 

I. 
2020 

Euroscola 2020 Franţa Colegiul Naţional Pedagogic 
C. Brătescu, Constanţa 

 
24 

 
II. 

2020 

Formare profesională prin 
experiență europeană a 
profesorilor și elevilor din 
învățământul tehnic preuniversitar 
Nr. 2019-1RO01KA11606144 

Portugalia Liceul Tehnologic de 
Electrotehnică și 
Telecomunicații, Constanţa 

25 II. 
2020 

Euroscola 2020 Franţa Colegiul Național „Mihai 
Eminescu” Constanța      

 
26 

II. 
2020 

The Old Tortoise’s Treasure Tales   
Nr. 2018-1BG01KA201047836 

Grecia Grădinița cu program prelungit 
„Perluțele mării” Constanța 

 II. GÖKKUŞAĞI ÇOCUKLARI Turcia Școala Gimnazială ,,George 
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27 2020 (Rainbow Children)  
Nr. 2018-1TR01KA229059929_3 

Enescu” Năvodari 

 
28 

II. 
2020 

Realizing Excluded Students  by 
Smart Strategies  
Nr. 2018-1FR01KA229048347_2 

Franţa Şcoala Gimnazială Viceamiral 
Ioan Murgescu, Valu lui 
Traian, Constanța 

 
29 

 
II. 

2020 

Competenţele profesorilor într-o 
epocă a schimbării  
Nr. 2019-1RO01KA10106157 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Constanţa, Şcoala Gimnazială 
Viceamiral Ioan Murgescu, 
Valu lui Traian, Constanța, 
CȘEI „Delfinul”, CȘEI  
„Albatros”, CȘEI „Maria 
Montessori, Școala 
Gimnazială nr. 40 „Aurel 
Vlaicu” Constanța, Școala 
Gimnazială nr. 1 Peștera 

30 II. 
2020 

Be My Voice  
Nr. 2019-1TR01KA229077132_2 

Grecia Colegiul Național „Mihai 
Eminescu” Constanța      

31 II. 
2020 

Turismul de la Marea Neagră - 
turism european 
Nr. 2019-1RO01KA102061425 

Cipru Liceul Tehnologic „C. A. 
Rosetti” Constanţa 

32 II. 
2020 

Turismul de la Marea Neagră - 
turism european 
Nr. 2019-1RO01KA102061425 

Portugalia Liceul Tehnologic „C. A. 
Rosetti” Constanţa 

 
33 

 
III. 

2020 

Competenţele profesorilor într-o 
epocă a schimbării  
Nr. 2019-1RO01KA10106157 

Spania Şcoala Gimnazială Viceamiral 
Ioan Murgescu, Valu lui 
Traian, Constanța, CȘEI  
„Albatros”, Școala Gimnazială 
nr. 40 34„Aurel Vlaicu” 
Constanța, 

34 III. 
2020 

INCLUDEM Inclusion through 
democratic participation  
Nr. 2019-1NO01KA229060290_5 

Letonia Liceul Teoretic „N. Bălcescu”, 
Medgidia 

35 III. 

2020 

INCLUDEM Inclusion through 
democratic participation  
Nr. 2019-1NO01KA229060290_5 

Polonia Liceul Teoretic „N. Bălcescu”, 
Medgidia 

 
Începând cu luna martie 2020, în contextul pandemiei de COVID-19, mobilităţile 

cadrelor didactice şi elevilor în cadrul Programului Erasmus+ au fost sistate, iar coordonatorii 
locali ai acestor proiecte au fost consiliaţi de către Departamentul Proiecte educaţionale al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa cu privire la gestionarea activităţilor şi 
mobilităţilor,  în acest sens menţinându-se legătura cu Agenţia Română. 
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A. Impactul proiectelor derulate la nivel european asupra elevilor: 
 dezvoltarea competențelor civice, culturale și interpersonale; 
 dezvoltarea competențelor digitale; 
 dezvoltarea competențelor lingvistice (limba engleză, limba franceză, limba 

portugheză, limba spaniolă) şi expunerea la diversitatea lingvistică a Europei;  
 formarea şi dezvoltarea competenţelor antreprenoriale; 
 îmbunătăţirea nivelului de cunoștințe de cultură, civilizație, istorie, geografie, 

etc. privind statele europene; 
 dezvoltarea emoţională şi socială a elevilor, în special creşterea autonomiei şi 

iniţiativei, precum şi a stimei de sine; 
 creşterea gradului de toleranţă, acceptare şi înţelegere multiculturală; 
 îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi creşterea gradului de motivaţie pentru 

invăţare;  
 familiarizarea cu alte sisteme de educaţie din Europa; 
 cunoaşterea valorilor culturale şi sociale europene şi conştientizarea valorilor 

comune; 
 încurajarea cooperării artistice, colaborarea și schimbul de idei între elevi și 

profesori, participarea împreună la activitaţi interactive; 
 dezvoltarea competenţelor de cooperare şi colaborare în contexte europene 

diverse şi într-o echipă internaţională de lucru; 
 dezvoltarea unor competențe cheie transferabile ECVET, precum pregătirea 

pentru integrarea la locul de muncă  
 dobândirea experienţei de muncă într-un mediu de lucru european, în scopul 

facilitării integrării profesionale; 
 instruirea practică a elevilor, pentru a crește calitatea formării profesionale, în 

vederea unor șanse sporite în carieră și o mai bună angajabilitate; 
 facilitarea adaptării elevilor la medii profesionale, sociale, culturale diverse 

prin  îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză și dezvoltarea unor 
valori și atitudini specifice democrației; 

 încurajarea participării elevilor cu oportunități reduse, inclusiv refugiaţi, 
solicitanţi de azil, migranţi 

 

B. Impactul proiectelor derulate la nivel european asupra cadrelor didactice: 
 dezvoltarea competenţelor profesionale, civice și personale ale personalul 

didactic (în special competenţe lingvistice şi digitale, comunicarea şi lucrul în 
echipe internaţionale, întelegerea şi acceptarea diversităţii multiculturale) într-
un context internaţional precum şi recunoaşterea acestor competenţe; 

 familiarizarea cu alte sisteme educaţionale europene; 
 predarea în echipă, alături de profesori din alte state europene, utilizând metoda 

CLIL pentru facilitarea înţelegerii cunoştinţelor transmise; 

 optimizarea competențelor-cheie ale cadrelor didactice, prin utilizarea în 
activitatea curentă a noilor metode și instrumente de predare-învățare 
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 schimbul de bune practici între profesorii europeni; 

 îmbunătăţirea procesului de predare, formare şi învăţare pentru îmbunăţăţirea 
rezultatelor şi comportamentelor elevilor; 

 dezvoltarea creativităţii şi iniţiativei profesionale; 
 conştientizarea importanţei şi înţelegerea unor culturi şi ţări noi, dezvoltând 

astfel sentimentul de apartenenţă la valorile europene şi implicarea activă în 
comunitate; 

 crearea de legături între educaţia formală, învăţarea nonformală şi formarea 
profesională; 

 sporirea cooperarii personalului didactic din diferite şcoli de a iniţia activităţi 
sau proiecte pentru crearea unui climat pozitiv în clasă şi în şcoală; 

 creşterea gradului de toleranţă şi respect reciproc, înţelegere multiculturală şi 
colaborare între cadre didactice aparţinând unor state europene diferite. 

 

C. Impactul proiectelor derulate la nivel european asupra organizaţiilor şcolare: 
 creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite elevilor, dar şi a serviciilor  

de îngrijire acordate copiilor de vârstă timpurie; 
 consolidarea dimensiunii europene şi creşterea gradului de vizibilitate a 

instituţiei de învăţământ la nivelul comunităţii locale; 
 facilitarea accesului tuturor copiilor la educaţie, cu accent pe nevoile de 

integrare şi incluziune a copiilor din grupurile de risc; 
 crearea unor medii de învățare incluzive și democratice şi a unei atmosfere 

de încredere, creative şi stimulative pentru elevi şi personal didactic; 
 realizarea unui parteneriat durabil cu diverse organizaţii şcolare şi agenţi 

economici din spațiul european, în vederea asigurării calității formării 
profesionale a elevilor și creșterea mobilității ocupaționale a viitorilor 
absolvenți; 

 dezvoltarea cooperării europene în domeniul educaţiei şi formării 
profesionale prin iniţierea unor viitoare proiecte de parteneriat strategic;  

 elaborarea și testarea unor soluții model și oferirea unor recomandări 
factorilor de decizie la nivel local, național și european privind adaptarea 
complexă a sistemelor educaţionale; 

 reducerea abandonului şcolar şi absenteismului prin implementarea unor 
soluţii validate la nivel european; 

 creşterea gradului de responsabilitate a întregii echipe manageriale pentru 
alegerea celor mai bune decizii în ceea ce priveşte educaţia copiilor şi 
respectarea drepturilor acestora; 

 îmbunătăţirea bazei materiale şi acces la o bancă de resurse educaţionale de 
calitate, dezvoltate la nivel european; 

 dezvoltarea capacităţii organizaţionale în contextul cooperării europene şi 
internaţionale  (sistem îmbunătățit de management al calității, organizare 
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școlară mai bună; lecții atractive¸şi interactive; o politică școlară privind 
implementarea învățării digitale, elaborată și pilotată la nivelul școlii). 

 
D. Impactul proiectelor derulate la nivel european asupra comunităţii locale: 

 sporirea gradului de încredere în educaţie şi instituţiile de învăţământ; 
 creşterea interesului privind oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ 

şi sprijinirea acestora în desfăşurarea activităţilor extraşcolare/ extracurriculare în 
cadrul comunităţii locale; 

 eficientizarea relaţiilor şcoală-comunitate şi implicarea părinţilor în viaţa 
şcolii; 

 implicarea activă în activităţile derulate de instituţiile de învăţământ;  
 dezvoltarea sentimentului de respect faţă de cadrele didactice ale comunitaţii 

şi faţă de dascăl, în general; 
 cunoaşterea şi recunoaşterea valorii şi importanţei Programului Erasmus+, 

dar şi a altor programe de finanţare europeană pentru dezvoltarea de înaltă calitate 
a organizaţiilor şcolare. 

 

Acțiuni de promovare a programelor de finanţare europeană a proiectelor în 
domeniul educaţiei, an școlar 2019-2020 
 

Nr
crt 

Tipul activităţii Data Loc de 
desfășurare 

Număr de 
participanţi 

Instituţii/organizaţ
ii de provenienţă 

 
1 

Conferinţa de lansare 
Proiect Erasmus+  

Competenţele 
profesorilor într-o epocă 

a schimbării 

 
25.09. 
2019 

Şcoala 
Gimnazială 

Nr. 43 
Ferdinand, 
Constanţa 

 
70 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Constanţa, 

elevi, cadre 
didactice, părinţi 
din 7 instituţii de 

învăţământ 
 
 
2 

Eveniment de 
multiplicare a activităților 
educative implementate și 

desfășurate în cadrul 
proiectelor Erasmus+ (opt 

ateliere de lucru cu 
preșcolari, părinți și cadre 
didactice din 8  unități de 

învățământ) 

  
  26.06. 
    2019 

 

 
Grădiniţa 

P.P. Perluţele 
mării, 

Constanţa 

 
80 preșcolari 

80 părinți 
14 cadre didactice 

 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Constanţa, 

instituţii de 
invăţământ din 

Constanţa şi 
Năvodari 

 
3 

 
Erasmus Days 2019 

10, 11, 
12.10. 
2019 

În interiorul 
instituţiilor 

de 
învăţământ 

Peste 500 de elevi 
şi cadre didactice 

Organizaţii şcolare 
din municipiu şi 

judeţ 
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4 

 
Conferința 

Județeană ROSE 
 

 
18.10. 
2019 

 
Sala Remus 

Opreanu, 
Prefectura 
Constanța 

Echipele de proiect 
din 28 de licee 
(inspectori şi 

manageri şcolari, 
profesori) 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Constanţa, 

licee din judeţul 
Constanţa 

 
5 

Conferința județeană cu 
participare internațională 
Raising The Aspirations 
For European Education 

 
   25.02. 

2020 

Sala de 
conferinţe 

I.L.Caragiale 
a Hotelului 
Bulevard, 
Constanța 

Peste 60 de 
participanţi din 

România, 
Bulgaria, Grecia, 

Macedonia de 
Nord, Letonia, 
Lituania (cadre 

didactice, 
inspectori şi 

manageri şcolari, 
studenţi, profesori 

universitari, 

psihologi si 
consilieri şcolari) 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Constanţa, 

Universitatea 
Ovidius din 
Constanţa, 

Universitatea din 
Schumen, Bulgaria, 

C.J.R.A.E., 
organizaţii şcolare 

 

Aplicaţii de proiect depuse în anul şcolar 2019-2020:  
 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a aplicat, în calitate de coordonator, un proiect 
în cadrul Apelului extraordinar de proiecte  Educatie și învățământ la distanță / e-
learning (EDU) lansat de Inițiativa Central Europeană (CEI) în vederea achiziţionării de 
echipamente pentru e-learning destinate unui număr de 160 de elevi şi 10 cadre didactice  din 
judeţul Constanţa (tablete şi laptopuri cu card SIM şi asigurarea conexiunii la internet pentru 
cel puţin şase luni); proiectul a fost evaluat pozitiv în cadrul etapei de evaluare administrativă;  

Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a depus o cerere de finanţare pentru Proiectul „O 
nouă șansă prin educație și formare”, în cadrul  Programului Operațional Capital Uman 2014-
2020; Axa prioritară: Educaţie şi competenţe; obiectivul general al proiectului este creşterea 
numărului de copii/ tineri din categoria celor care au părăsit timpuriu şcoala din judeţul 
Constanţa care sunt reintegraţi în sistemul de educaţie formală şi care finalizează, cel puţin,  
ciclul aferent nivelului la care sunt reînscrişi prin facilitarea accesului la servicii integrate, 
adaptate nevoilor acestora, de tip “A doua şansă” şi complementare; unul dintre obiectivele 
specific se referă la îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul 
preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe 
nevoile elevilor și a unei școli incluzive (cererea de finanțare cod MySMIS 135746, „O noua 

ȘANSĂ prin educaţie şi formare”, depusă în cadrul apelului 
POCU/665/6/23/23/OPERAȚIUNE COMPOZITĂ OS 6.4, 6.6); proiectul a fost evaluat 
pozitiv în cadrul etapei de evaluare administrative. 
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7.4. Strategia Naţională de Acţiune Comunitară 

Scop : Creșterea interacțiunii și a incluziunii sociale 
Obiective specifice: 

 dezvoltarea unor abilitați civice în rândul elevilor, elevilor, cadrelor didactice pentru a 
deveni buni cetățeni; 

 dezvoltarea sensibilității si altruismului pentru persoanele aflate in dificultate;  
 încurajarea participării elevilor la acţiuni de voluntariat; 
 facilitarea incluziunii sociale a elevilor cu cerinţe educative speciale. 

Acţiunea Comunitară implică stabilirea unei legături între licee, pe de o parte, şi școli 
speciale, centre de plasament şi instituţii, locuinţe sociale şi Centre de Zi şi Spitale - pe de altă 
parte. SNAC este un program coerent şi coordonat de activităţi desfăşurate cu regularitate şi 
care antrenează voluntari şi copii cu nevoi speciale, aflaţi în situaţii de risc, în dificultate. În  
semestrul I al anului școlar 2019 -2020, 90 de unități de învățământ din județul Constanța au 
fost implicate în activități din cadrul programului Strategia de Acțiune Comunitară. 

În semestrul I al anului școlar 2019–2020 s-au desfășurat o serie de acțiuni pentru 
îndeplinirea obiectivelor: 

 Elaborare bază date coordonatori locali SNAC – octombrie, 2019 
 Elaborarea raportului și a evaluării privind activităţile derulate în cadrul programului 

SNAC și transmiterea către MEC – noiembrie, 2019 
 Avizarea planurilor de acțiune ale coordonatorilor locali SNAC, octombrie–

decembrie 2019 
Elaborarea raportului SFL și transmiterea către MEC– noiembrie 2019 

În perioada 19 - 23.11.2019 s-a desfășurat activitatea ”Săptămâna legumelor şi fructelor 
donate” din cadrul SNAC, fiind implicaţi preșcolarii/elevii alături de cadrele  didactice  din 
unitățile de învățământ constănțene. Acțiunea de voluntariat a fost prezentată în rândul 
elevilor unităţilor şcolare de către coordonatorii locali SNAC din fiecare unitate de 
învățământ. Acţiunea a avut ecou şi în rândul părinţilor preșcolarilor și elevilor din ciclul 
preșcolar și primar care au ales să se implice în această activitate.  Activitatea a avut un dublu 
impact deoarece elevii au învăţat că sprijinul civic şi generozitatea nu sunt dependente doar de 
partea materială, ci şi de cea afectivă.  
Activități derulate de coordonatorii SNAC locali, în anul școlar 2019-2020 
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8. REFLECTAREA ACTIVITĂȚII  INSPECTORATULUI ȘCOLAR 
JUDEȚEAN CONSTANȚA ÎN MASS-MEDIA LOCALĂ ȘI NAȚIONALĂ 
 

Activitatea Inspectoratului Școlar Județean Constanța a fost promovată atât în mass-
media locală, cât și în cea națională prin diverse metode de comunicare: declarații, interviuri, 
participări la emisiuni, comunicate, urmărindu-se reliefarea aspectelor pozitive ale 

demersurilor realizate de către reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța. De 
asemenea, site-ul și forumul Inspectoratului Școlar Județean Constanța au fost actualizate cu 
informații de interes public, astfel încât să se realizeze transparența instituțională.  
8.1. Au fost transmise comunicate/informări de presă cu următoarele subiecte: 
 Conferința națională de lansare a proiectului Educația Timpurie Incluzivă și de Calitate-

ETIC 

 Proiectul strategic internațional Port VET Hub, din cadrul Erasmus+, KA2 

 Proiect-pilot Un ghiozdan relaxat 
 Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală- faza zonală 

 Concursul Județean pe Meserii din Învățământul Profesional 
 Proiectul Erasmus + Competențele profesorilor într-o epocă a schimbării, finanțat de Comisia 

Europeană prin Programul Erasmus + 
 Concursul  Național de Matematică pentru clasele a IV-a și a VIII-a Olimpiada Satelor din 

România 

 Protocolul de colaborare dintre Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de 
la Marea Neagră (SNR-RUMN) și Inspectoratul Școlar Județean Constanța 

 #pe scena bac-ului – colaborare în premieră a Inspectoratului Școlar Județean Constanța 

cu Teatrul de Stat Constanța 

 Program TeleȘcoală 
 Colaborarea culturală cu Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin 

Constanța- activități on-line 

 Colaborarea cu Universitatea Ovidius din Constanța- lecții online de pregătire pentru 
examenul de bacalaureat național 2020 

 Exemple de bună practică în perioada stării de urgență 

 Videoconferința cu managerii școlari și Ministerul Educației și Cecetării 
 Desfășurarea examenelor naționale și a concursului de ocupare a posturilor/catedrelor 

didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 

 Situația grădinițelor deschise pe perioada de vară 

8.2.Comunicate/informări transmise presei:  
Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August 

7 4 6 2 4 6 8 9 6 
8.3. Comunicate publicate de unitățile școlare pe forumul ISJ Constanța la 
departamentul Comunicate/Informații unități de învățământ: 
https://forum.isjcta.ro/index.php?board=103.0  
Număr de comunicate publicate de unitățile școlare:  260 
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9. COMPARTIMENTUL JURIDIC 
 

În cadrul compartimentului juridic al Inspectoratului Școlar Județean Constanța s-au 
derulat următoarele activități: 

 reprezentarea drepturilor şi intereselor legitime ale inspectoratului şcolar în raporturile 
cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică 
sau juridică; 

 reprezentarea intereselor legitime ale inspectoratului şcolar în faţa instanţelor 
judecătoreşti de orice nivel (în dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești având ca 
obiect: anulare acte administreative,drepturi bănești, obligația de a face; 

 asistenţă şi consultanţă de specialitate inspectorului şcolar general, inspectorilor şcolari 
generali adjuncţi, compartimentelor din cadrul inspectoratului şcolar, precum şi 
unităţilor de învăţământ, la solicitarea acestora; 

 păstrarea evidenţei lucrărilor realizate şi a dosarelor de instanţă; 
 rezolvarea lucrărilor cu caracter juridic, repartizate de către inspectorul şcolar general;  
 participarea la comisiile constituite la nivelul inspectoratului şcolar: consiliul de 

administrație,comisie paritară,colegiul de disciplină etc.; 
 acordarea avizului de legalitate pentru actele cu caracter juridic ale inspectoratului 

şcolar; 
 obţinerea titlurilor executorii şi transmiterea compartimentului financiar-contabil în 

vederea executării; 
 întocmirea, actualizarea şi gestionează procedurilor, activităţilor desfăşurate la nivelul 

compartimentului; 

 informarea conducerii şi a membrilor compartimentelor inspectoratului şcolar cu 
privire la dispoziţiile cu caracter normativ de interes general şi specifice 
învăţământului; 

 îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legale;  
 gestionarea,elaborarea, documentelor secret de serviciu din cadrul instituției. 

 
Referitor la dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești: 
Începând cu 01.09.2019 s-au înregistrat pe rolul instanțelor judecătorești  un număr de 

15 dosare noi, în care Inspectoratul Școlar Județean Constanța are calitate de pârât/reclamant.  
Acestea au ca obiect: anulare act administrativ, obligația de a face, drepturi bănești.  
Dintre acestea: 
- 6 dosare se află pe rolul instanței de judecată în curs de soluționare; 
- 9 dosare soluțíonate. 
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10. ASPECTE FINANCIARE 
 
I. În anul școlar 2019 –  2020, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, a primit credite de la 
M.E.C. în sumă de 649.627.550 lei, pe următoarele titluri de cheltuieli :  

 Cheltuieli de personal – 10    -                    629.849.358 lei 

 Cheltuieli de bunuri şi servicii – 20   -                         1.660.360 lei 

 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-56                   0 lei 

 Cheltuieli pt. asistenţă socială – 57  -                          2.220.102 lei 

 Alte cheltuieli   – 59   -                            11.792.127 lei 

 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabile-65    3.763.603 lei 

 Cheltuieli de capital -71   -             342.000 lei 

 
II. În anul școlar 2019 - 2020, plăţile nete de casă au fost în sumă de 636.774.854 lei, pe 
următoarele titluri de cheltuieli: 

 Cheltuieli de personal – 10                           620.949.962 lei 

 Cheltuieli cu bunuri şi servicii – 20                  1.504.276 lei  

 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-56                     0 lei 

 Cheltuieli pentru asistenţă socială – 57                    2.022.826 lei 

 Alte cheltuieli   – 59                                   10.026.783 lei 

 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabile-65      2.072.089 lei 

 Cheltuieli de capital - 71                198.918 lei 

 
III. În anul școlar 2019 - 2020, cheltuielile efective au fost conform evidenţelor contabile în 
sumă de 641.675.568 lei, repartizate pe următoarele titluri de cheltuieli:  

 Cheltuieli de personal - 10                     623.928.465 lei 

 Cheltuieli de bunuri şi servicii - 20             1.642.753 lei 

 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile                          0 lei  

 Cheltuieli pentru asistenţă socială - 57            3.892.461 lei 

 Alte cheltuieli   - 59                         9.992.486 lei 

 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabile - 65     1.918.338 lei 

 Cheltuieli de capital - 71                            301.065 lei 
Veniturile realizate în anul școlar 2018 - 2019 au fost în sumă de 354.995 lei şi provin din 
veniturile activităţilor autofinanţate realizate de unitățile conexe și I.S.J. Constanţa.  
În perioada raportată s-au efectuat plăţi din venituri în sumă  de 243.230 lei constând din: 

 cheltuieli de personal  -             160.181 lei 

 bunuri si servicii  -               83.049 lei 
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11. CASA CORPULUI DIDACTIC 
 

Situaţia statistică a beneficiarilor la acţiuni de formare desfăşurate în anul şcolar 
2019-2020, pe categorii de personal 

 

Categoria de personal Nr. beneficiari 

Educatori/profesori învățământ preșcolar 980 

Învățători/institutori/ profesori învățământ primar 260 

Profesori 500 

Maiștri instructori, studenți 15 

Personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control  101 

Personal didactic auxiliary 30 

TOTAL 1886 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Programe de formare ale Casei Corpului Didactic, avizate de MEC 
 
 
 
 

rural - 662

35%

urban - 1224

65%

MEDIUL UNITĂȚII ȘCOLARE
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Denumirea programului avizat Număr participanți 
Abordări actuale ale curriculumului pentru educație timpurie 877 

Administrator de patrimoniu 23 

Aplicații Google utilizate în educație 51 

Consiliere și orientare 50 

Crearea testelor computerizate 24 

Didactica predării limbii române 23 

Didactica educației fizice și sportului 46 

Evaluarea - parte a strategiei didactice 21 

Etwinning - colaborare internațională 20 

Ghidul profesorului debutant 22 

Instrumente Web 2.0 pentru predare-învățare 59 

Inteligența emoțională la copii și adolescenți 47 

Metoda C.L.I.L. – învățarea integrată a limbii străine în grădiniță 84 

Mindfulness prin joc de rol 40 

Nonformal în educaţie. Educaţie out-door 21 

Predarea - învățarea centrată pe elev 51 

Pregătirea pentru susţinerea examenelor de definitivat şi titularizare în 
învăţământ a cadrelor didactice din învăţământul preșcolar 

24 

Resurse didactice în domeniul lecturii 44 

Starea de sănătate a elevilor și norme de prin ajutor 28 

Strategii didactice pentru un traseu metodic optim 21 

Utilizarea platformelor educaționale 69 

 
Programe de formare ale Casei Corpului Didactic, acreditate de MEC 

Furnizorul 
programului 

acreditat 

Denumirea programului Nr. deciziei 
de acreditare 

 

Nr.  
credite 

Nr. 
participanţi 

Casa Corpului 
Didactic Constanța 

Educație pentru cetățenie 
democratică (finalizat) 

OMEN 
4586/09.08.2017 

11 22 

Casa Corpului 
Didactic Constanța 

Management educațional pentru o 
şcoală europeană (finalizat) 

OMEN 
5026/04.09.2018 

30 52 

Casa Corpului 
Didactic Constanța 

Management educațional pentru o 
şcoală europeană (început față în 
față, aviz derulare online din sept. 
2020) 

OMEN 
5026/04.09.2018 

30 50 

Casa Corpului 
Didactic Constanța 

Prevenție și abandon școlar (în 
derulare) 

OMEN 
4737/09.08.2019 

15 40 

Casa Corpului 
Didactic Constanța 

Prevenție și abandon școlar 
(început față în față, aviz derulare 
online din sept. 2020) 

OMEN 
4737/09.08.2019 

15 23 
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Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de MEC şi derulate prin 
CCD 

Furnizorul 
programului 

acreditat 

Denumirea programului Nr. deciziei 
de acreditare 

 

Nr.  
credite 

Nr. 
participanţi 

Centrul Național 
de Politici și 
Evaluare în 
Educație - 
CNPEE 

Program de Formare Continuă 
pentru Experții evaluatori de 
manuale CEEM 

OMEC nr. 
5612/19.12.2019 

15 50 

 
Activități științifice, metodice și culturale 

 

Denumirea activităţii Tipul activităţii Locul desfăşurării 
activităţii  

Nr. 
participanţi 

Tehnici de lucru cu adulții Atelier de lucru CCD Constanța 31 

Abecedar de TIPAR 
 

Activitate metodică 

C.D.I. - C.C.D. 
Constanța (în 
parteneriat cu C.Ș.E.I. 
”Maria Montessori”) 

44 

Tehnici de lucru cu elevii în 
Centrul de Documentare și 
Informare 

Activitate metodică 
Liceul Teoretic 
”George Călinescu” 
Constanța (parteneriat) 

17 

Mândră ie, port străbun 

Simpozion - 
Proiectul Județean 
“Pe urmele 
costumului 
tradițional din 
România” 

Cercul Militar 
Mangalia 

29 

De la biblioteca școlară la 
Centrul de Documentare și 
Informare 

Activitate metodică 
Liceul Energetic 
Constanța (parteneriat) 

34 

Costumul popular tradițional 
- identitate națională 

Activitate culturală - 
Proiectul Județean 
“Pe urmele 
costumului 
tradițional din 
România” 

Liceul Agricol Poarta 
Albă 

23 

Colocvii Didactice, ediția 
XXVIII - “Impactul formării 
continue în şcoală” 

Sesiune județeană de 
comunicări 
metodico-ştiinţifice 

CCD Constanța – 
Liceul Teoretic 
”Decebal”, Constanța 

75 

Spațiul dobrogean-port, grai 
și credințe 

Activitate culturală- 
Proiectul Județean 
“Pe urmele 
costumului 
tradițional din 
România” 

CCD Constanța 50 
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Conferința Regională de 
Educație Socială în cadrul 
proiectului “Combaterea 
intoleranței prin educație 
interculturală” în parteneriat 
cu Institutul Intercultural  
Timișoara 

Conferință 
Regională de 
educație 
interculturală  

CCD Constanța 40 

A Doua Şansă – norme de 
aplicare şi activitatea cu 
grupa de cursanţi 

Seminar CCD Constanța 11 

Renzo Zuccherini și 
predarea-învățarea bazată pe 
proiecte 

Seminar CCD Constanța 7 

Activitatea profesorului între 
stres și satisfacția 
profesională 

Seminar CCD Constanța 9 

De la spontan la creativ în ora 
de educație plastică 

Atelier de lucru CCD Constanța 6 

3 Pași pentru o schimbare cu 
clasa 

Atelier de lucru CCD Constanța 12 

eTwinning – proiecte 
internaţionale 
 

Atelier de lucru 
Colegiul Naţional 
Pedagogic „Constantin 
Brătescu” Constanţa 

21 

Paşi în scrierea proiectelor de 
mobilităţi Erasmus+ 
 

Atelier de lucru 

Şcoala Gimnazială 
„Viceamiral Ioan 
Murgescu”Valu lui 
Traian 

24 

Paşi în scrierea proiectelor de 
mobilităţi Erasmus+ 
 

Atelier de lucru 
Şcoala Gimnazială nr. 
29 „Mihai Viteazul” 
Constanţa 

16 

Educaţie cu stare de bine 
 

Seminar CCD Constanța 12 

Fii solidar! Oportunităţi de 
dezvoltare personală oferite 
tinerilor prin Corpul 
European de Solidaritate 

Atelier de lucru 
 Colegiul Național 
„Mihai Eminescu” 
Constanța 

14 

Instrumente digitale utilizate 
în biblioteca școlară – 
exemple de bune practici 

Ateliere de lucru 
(webinar) 

Online, platforma 
Google Meet 

43 

Dezvoltarea competentelor 
TIC prin utilizarea 
platformelor educaționale – 
GSuite for Education 

Instruire - Ateliere 
de lucru (webinarii) 

Online, platforma 
Google Meet 

276 

Dezvoltarea competențelor 
TIC prin utilizarea platformei 
educaționale 24edu și a 
aplicațiilor Office 365 

Instruire – ateliere 
de lucru (webinarii) 

Online 
154 
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Utilizarea platformelor 
educaționale în procesul de 
predare-învățare-evaluare 

Program de instruire 
– webinarii 

Online – 
KINDERPEDIA, 
GSUITE, 24EDU, 
MICROSOFT OFFICE 
365, TEAMS, 
ADSERVIO, ZOOM 

185 

 
Activități ale CCD în mediul online 

 
Denumirea  Tipul  

Dynamis 
Revista, Nr. 6 bis/2019, ISSN 2360-5332 / ISSN-L 2360-5332 
http://www.ccdconstanta.ro/download/DYNAMIS-CCD-
CJRAE-2019-1.pdf 

Dynamis 
Revista, Nr. 7/2020, ISSN 2360-5332 / ISSN-L 2360-5332 
http://www.ccdconstanta.ro/wp-
content/uploads/2020/05/DYNAMIS-2020.pdf 

Evaluare prin GOOGLE FORMS Workshop online: 
https://www.youtube.com/watch?v=phw6B3ivEMI 

Platforme educaționale și utilizarea 
eficientă a acestora 

Consiliere metodologică – ghiduri 
https://www.ccdconstanta.ro/invatare-online/ 
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12. CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ 
EDUCAŢIONALĂ CONSTANȚA 

 
Obiective prioritare pentru anul școlar 2019 – 2020 
 Asigurarea cuprinderii şi menţinerii în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor 

copiilor/elevilor indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale, prin 

programe și intervenții specifice domeniului de atribuții și competențe  ale Centrului 
Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța  

 Dezvoltarea armonioasă a copilului/elevului prin aplicarea unor strategii de intervenţie 
cognitivă, motivaţională, emoţională şi comportamentală (la nivel individual, la nivel de 
grup); 

  Implementarea de programe educaţionale centrate pe gestiunea situațiilor de criză 
personală şi a celor de grup, specifice mediului educaţional şcolar, focalizarea 
programelor pe prevenţia unor deficienţe, a unor comportamente de risc. 

 Crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor, în vederea integrării acestora în 
viaţa şcolară, socială şi profesională; 

 Dezvoltarea relaţiilor comunitare și de parteneriat; 
 Cercetarea, la nivel judeţean, privind opţiunile şcolare ale elevilor din clasele a VIII-a, 

clasele a IX-a, clasele a XII-a, pe un eşantion reprezentativ. 
 Derularea unui program de gestionare a emoțiilor, în vederea abordării examenelor 

naționale., 
CONSILIERE INDIVIDUALĂ 
  

Număr de persoane 
distincte care au 

beneficiat 
de consiliere 
individuală  

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 
DIDACTICE Nivel 

preșcolar 
Nivel 

primar 
Nivel 

gimnazial 
Nivel 
liceal 

 680 1124 1883 2030 2428 1911 
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Date statistice   
 

Nr. 
crt. 

Activităţi desfăşurate conform Registrului 
de activităţi de la cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 
(în cabinet) 

PĂRINŢI 
(în cabinet) 

CADRE 
DIDACTICE 
(în cabinet) 

Nr. elevilor 
consiliaţi 
individual 

Nr. părinţi 
consiliaţi 
individual 

Nr. cadre 
didactice 
consiliate 
individual 

1 

Programe de auto/ intercunoaştere/ 
dezvoltare personală  2572 668 438 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea 
abilităţilor emoţionale şi de comunicare 
(sunt incluse: prevenirea bullyingului în 
spațiul școlar, a violenței domestice, a 
dificultăților de relaționare, inclusiv cu 
copiii cu CES) 

2095 1008 815 

Managementul învăţării/ dezvoltare 
cognitivă/ dezvoltarea creativității (se 
regăsesc: prevenirea eșecului școlar, a 
absenteismului/ abandonului  școlar) 

1094 463 340 

Orientarea carierei  864 165 144 
Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  
(este inclusă prevenirea consumului de 
substanțe cu risc, a traficului de ființe) 

733 203 128 

- altele = 114 63 149 
***S-a raportat 1 caz o singură dată, în funcție de complexitatea intervenției/problemei 

2 
 
 

Problematica (cazuistica) cu cea mai 
mare frecvenţă înregistrată în unitatea 
de învățământ 
 
(Ierarhizarea problematicii/ cazuisticii 
înregistrate în unitățile de învățământ, pe 
o scală de la 1 la 10, acordând 10 puncte 
problemelor cu cea mai mare frecvență și 
1 problemelor cu cea mai mică frecvență) 
 
 

Programe de auto/ 
intercunoaştere/ dezvoltare 
personală  

982 

Managementul emoţiilor  şi 
dezvoltarea abilităţilor 
emoţionale şi de comunicare 
(sunt incluse: prevenirea 
bullyingului în spațiul școlar, a 
violenței domestice, a 
dificultăților de relaționare, 
inclusiv cu copiii cu CES) 

1173 

Managementul învăţării/ 
dezvoltare cognitivă/ 
dezvoltarea creativității (este 
inclusă prevenirea eșecului 
școlar, a 

861 
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Nr. 
crt. 

Activităţi desfăşurate conform Registrului 
de activităţi de la cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 
(în cabinet) 

PĂRINŢI 
(în cabinet) 

CADRE 
DIDACTICE 
(în cabinet) 

Nr. elevilor 
consiliaţi 
individual 

Nr. părinţi 
consiliaţi 
individual 

Nr. cadre 
didactice 
consiliate 
individual 

absenteismului/abandonului 
școlar) 
Orientarea carierei  677 
Educaţia pentru  un stil de viaţă 
sanogen  (este inclusă 
prevenirea consumului de 
substanțe cu risc, a traficului de 
ființe) 

591 

- altele = 114 

3 
Copii cu CES (cu certificat de orientare 
școlară și profesională) 

Nr. cazuri în unitățile şcolare 
(+arondări) 

Nr. copii în 
proces de 
consiliere 

psihopedagogică 
1425 913 

4 
Copii ai căror părinți sunt plecați la 
muncă în străinătate/remigrați 

Nr. cazuri în unitățile şcolare 
(+arondări) 

Nr. copii în 
proces de 
consiliere 

psihopedagogică 
5983 878 

5 Copii în risc de abandon școlar 
Nr. cazuri în unitățile şcolare 

(+arondări) 

Nr. copii în 
proces de 
consiliere 

psihopedagogică 
691 393 
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CONSILIERE DE GRUP 
 
 

Consiliere 
de grup 
în cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 
PĂRINŢI CADRE DIDACTICE Nivel preșcolar Nivel 

primar 
Nivel gimnazial Nivel 

 liceal 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
preșcolari 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
părinţi 

Nr.  
grupuri 

Nr. cadre 
didactice 

72 906 140 2863 283 3022 200 2163 151 2330 63 386 
 
 
 
 
 

 
Activităţi de consiliere de grup 
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Nr. crt. Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii 
(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, abilități, activități formale, nonformale ș.a) 

Număr total 
activități 

Număr total 
beneficiari 

1.  De informare 583 8409 

2.  Prevenire 301 7002 

3.  Conștientizare 311 4894 

4.  Formare de atitudini 607 9854 

5.  Abilități 265 3576 

6.  Activități formale 86 629 

7.  Activități nonformale 23 309 

8.  Altele 0 0 
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Observaţii/ rezultate 
Emoţiile, prieten sau duşman? 

Spune NU drogurilor! Fii dependent de libertate! 
Alege să fii sănătos! 
Deschide ochii! Traficul de persoane există!  
Fumatul este o sinucidere lentă! 
Să exmatriculăm violenţa din şcoală! 
Ce liceu mi se potrivește? 

Cine sunt eu? 
Delete, not share! 

Eu pot 
Diminuarea anxietății de examen 

Aproape sau departe de  părinţi, şcoala şi viitorul tău contrează! 
O dulceaţă de caracter 
Povestea nu este doar un text 

10 pentru siguranţă – parteneri: CPECA Constanţa şi IJJ Constanţa 
Acesta sunt eu! Tu cine eşti? 

Activitate voluntariat – Adolescenții consilieri 
Dă-i libertate! Nu-i plăti exploatarea! ANITP Constanţa 

Eşti victimă a traficului de persoane?Ai drepturi! - ANITP Constanṭa 
Ne cunoaştem şi învăṭăm despre emoṭii 
Activitate despre toleranṭă şi discriminare 
Siguranṭa pe internet 
Ziua Naṭională fără tutun 
Activităṭi proiect Lecṭii de viaṭă -  Penitenciarul Poarta Albă şi CJRAE Constanṭa 

Adolescenţa şi asertivitatea! 
Adolescenţii încotro? – inițiatori CPECA şi FICE România 

Asumarea identităţii psihosexuale  
Pașaport către succes 

Atelier de dezvoltare personală - Călătoria către tine 
Atitudine de campion! 
Auto-cunoaștere şi intercunoaștere 

Autocunoaştere/ dezvoltare personală 
Bullying free zone 

Bullying-ul şi funda violet 
Călătorie în lumea virtuţilor 

Campania Națională 19 zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și 
tinerilor 
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Cât de bine mă cunosc? 
Ce ştiu despre mine 

Cercul excelenței 
Cine sunt eu? 

Combaterea traficului de ființe 
Comunicare asertivă 

Comunicare  vs. conflict în relația părinte-copil 
Comunicarea eficientă 

Comunicarea în familie 
Conflict şi comunicare 
Consecințele comportamentelor 

Consilierea şi orientarea carierei 
Consumul de substanţe  nesănătoase  
Cresc, mă schimb, mă dezvolt 
Diferenţe asemănătoare 

Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi 
Cum învăţ eficient 
Despre bullying/ Eu, în ochii celorlalţi 
Dezvoltare socio-emoțională 

Dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare  
Emoțiile - prieten și dușman 

Eu în armonie cu mine 
Eu printre ceilalţi 
Eu şi clasa mea în cuvinte şi culoare 
Eu, adolescentul, la vârsta alegerilor conştiente 
Examenul vieții și deciziile viitorului meu profesional! 

Fac ce vreau, dar ştiu ce fac 
Formare de abilitaţi de relaţionare 

Forme și mărimi 
Gânduri de copil 

Gânduri de adolescent 
Încotro? Ai nevoie de busolă? 

Îndrăzneşte să creşti mare 
Inimioare, inimioare.... 

Integrare în grupul de egali 
Înţelege diferenţa, respectă egalitatea 

Invitaţie la sănătate 
Împreună vom reuși 
Labirintul 
Ludoterapie 
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Managementul conflictelor – Proiectul Stop bullying 
Mă cunosc mai bine 

Minte sănătoasă, în corp sănătos! 
Motivaţie şcolară,tehnici de învăţare 

Necenzurat 
O absentă în +, o şansă în - 
O clasă fără bullying 
O dulceață de caracter 

Patru emoţii 
Povestea nu este doar un text 
Prieteni falşi 
Program de consiliere de grup pentru copiii cu părinţi plecaţi în străinătate 
Să învăţăm să ne jucăm  
Scool Life 
Siguranţa ta are prioritate! 
Singur acasă! 
Spune nu tutunului și drogurilor 

Stiluri de învățare 
Ştiu, vreau, pot! 
Stresul şcolar 
Succes la „examenele” vieţii! 
Sunt bine cu mine  
Tehnici creative pentru copiii hiperactivi 

Tinere talente prin cooperare și afirmare 
Dă-i libertate! Nu îi plăti exploatarea! - prevenirea traficului de persoane 
Violenţa nu este soluţia! 
Voioşi şi prietenoşi 
Ziua mondială a contracepției 
Ziua Ștafetei 

 
 

Nr. 
crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu 
cadrele didactice 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la 
invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 
total 

activități 

Număr total 
beneficiari 

1. Lectorate 63 802 

2. Work-shop-uri 58 489 

3. Participare la ședințele cu părinții 149 2922 

4. ȘI altele 88 216 
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Observaţii/ rezultate 

Adaptarea elevilor la viața de liceu 

Absenteismul şi consecinţele sale 
Activităţile educative şcolare şi extraşcolare 

Adaptarea copilului preșcolar la mediul grădiniței 
Adaptarea curriculară penru elevii cu CES 
Adaptarea optim-funcțională a beneficiarilor 

Bullying şcolar şi alternative comportamentale 
Bullying-ul și funda violet 
Consiliere în problematica elevilor cu CES 
Educaţie incluzivă 

Emoţiile, prieten sau duşman 
Invitaţie la sănătate 

Lecţii de viaţă 
Mai buni, profesionişti… 

Managementul clasei de elevi 
Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare la 
preșcolari 
Managementul relației profesor-elev, relației profesor-părinte, relației profesor-
profesor 
Managementul elevilor cu tulburări de comportament 
Metode interactive de predare-învăţare 
Necenzurat 

Prevenirea violenţei 
Psihologie sportivă între teorie şi practică (motivația intrinsecă, focus, managementul 
stresului competițional, ș.a.) 
Rolul mediului educaţional în combaterea violenţei 
Stilul de învăţare 
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Nr. 
crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă 
cu părinții 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu 
părinții la invitația educatorului/ învățătorului/ 

dirigintelui ș.a.) 

Număr total 
activități 

Număr total 
beneficiari 

1. Lectorate 119 2361 

2. Work-shop-uri 30 288 

3. Participare la ședințele cu părinții 296 5466 

4. Și altele 9 275 
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Observaţii/ rezultate 
Ce va face copilul meu în viitor? 

Cum comunicăm cu copilul? 
Părinții hiperprotectori 
Provocările adolescenței 
Absenteismul şi consecinţele sale 

Adaptarea școlară și mecanismele ei sănătoase de gestionare în parteneriatul părinte-elev   
Adaptarea şi inadaptarea la mediul şcolar. 

Clubul părinților 
Comunicare eficientă 

Comunicare vs. conflict în relația părinte-copil 
Comunicarea asertivă 

Controlul emoţional 
Importanța orientării în carieră în echipa copil – părinte – profesori  
Informare 

Integrarea elevilor cu CES în grupul clasei 
Împreună vom reuşi! 
Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare la preșcolari 
Managementul relației părinte-copil, relației părinte-profesor 

Mari şi mici, toţi AMICI ! 
Necenzurat 

Optimizarea relaţiei Școală-familie 
Orientarea carierei 

OSP. Pregătirea psihologică pentru examenul de Evaluare Națională  
Parteneri pentru copii 

Parteneriat educativ 
Părintele și copilul din mine (proiect extins) 

Părinţi responsabili, copii inteligenţi! 
Poteci prin suflet de copil 

Problematica adaptării  
Școala părinţilor 
Stil de viaţa sănătos, Managementul emoţiilor 

Stilul de atașament și dezvoltarea personalității 
Stiluri parentale şi influența asupra dezvoltării socio-emoţionale a copiilor 

Susţineţi campionii! 
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Programe de consiliere de grup 

Tematica programelor de consiliere de grup la clasă cu elevii 
Număr 

total programe 

Număr total 
beneficiari 
programe 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală  447 13022 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi 
de comunicare (este inclusă  prevenirea bullyingului în spațiul 
școlar, a violenței domestice, a dificultăților de relaționare, 
inclusiv cu copiii cu CES) 

396 8663 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 
creativității          (este inclusă prevenirea eșecului școlar, a 
absenteismului/abandonului școlar) 

191 5004 

Orientarea carierei  242 4203 
Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (este inclusă prevenirea 
consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe) 

140 4610 
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Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară 
 

Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere   1003 
Număr de elevi consiliaţi individual 782 
Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 12972 
Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente 
agresive / violente) 

602 

Număr de cadre didactice consiliate 545 
Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 2033 
 

 
 

ACTIVITĂȚI ONLINE 
PROFESORI CONSILIERI ȘCOLARI 

 

Număr total activități  
După tipul activității: 

Nr. activități individuale   Nr. activități de grup 

16734 6320 10414 
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Tematica activităților 

1. Activ de 
autocunoaștere 

/ 
intercunoaștere 

2. 
Management
ul emoţiilor  

şi dezvoltarea 

abilităţilor 
emoţionale şi 

de 
comunicare  

3. 
Management
ul învăţării/ 
dezvoltare 
cognitivă/ 

dezvoltarea 
creativității  

4. Orientarea 

carierei  

5. Educaţia 
pentru  un stil 

de viaţă 
sanogen   

6. Activități 
metodice 

7. Obligația 
de catedră 

1539 2047 4357 5284 1539 480 1488 
 
 

Platforme/ aplicații utilizate: 

E-mail WhatsApp Zoom 
Google 

classroom 
Google 
meet 

Livresq Skype 
Alte 

aplicații 
X X X X X X X X 

 
 

Nr. beneficiari, din care: 
Copii/Elevi  Părinți / tutori Cadre didactice 

32592 7615 2915 
 

Realizări în domeniul terapiei tulburărilor de limbaj şi de comunicare 
Centralizarea datelor privind cazuistica: 
 

Tulburǎri 
de    

pronunţie/ 
articulare 

Tulburǎri de 
ritm şi 
fluenţǎ 

a vorbirii 

Tulburǎri 
ale  

limbajului 
 scris-citit 

Tulburǎri 
de    

 dezvoltare 
a 

limbajului 

Tulburǎri 
de voce 

Tulburări de limbaj  
asociate cu  

Ssindrom Down, 
autism 

Alte tulburări 
(de precizat) 

ADHD, Pareze 
spastice, 

Rinolalie, dislalie 
audiogena, 

deficiență mintală) 
572 20 99 91 0 36 74 
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Tulburarea de limbaj Preşcolari 
Clasa Clasa Clasa Clasa  Clasa Clasele 

TOTAL 
Preg. a I-a a II-a a III-a a IV-a V –XII 

Dislalie 264 190 79 20 13 2 5 572 

Dislalie audiogena 6 2 0 0 5 0 2 14 

Rinolalie 3 6 2 3 0 0 2 16 

Tulburare de voce 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tulburări de ritm 8 2 2 2 3 2 3 20 

Dislexo- disgrafie 0 0 17 39 16 17 9 99 

Tulburări 
asociate: 

întârziere în 
dezv. limbajului 

60 11 16 3 2 0 0 91 

Tulburare 
pervazivă de 
dezvoltare 

6 6 2 8 0 5 2 28 

Sindrom Down 2 5 0 0 0 0 2 8 

ADHD 6 5 0 0 0 0 0 11 

Pareze spastice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deficienţă 
mintală 

13 6 5 3 6 0 0 33 

TOTAL 368 232 121 78 44 26 24 893 

 
Centralizarea datelor privind evaluarea copiilor cu tulburǎri de limbaj: 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Examinaţi Depistaţi 
Şcolari Preşcolari Total Şcolari Preşcolari Total 
13329 4821 18150 1314 842 2156 


