
 

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTĂ PRAHOVA 
Str. Gheorghe Doja nr.98, Ploiesti 

Tel/fax +40244522340 
excelentaph@gmail.com 

www.centrulexcelenta.com 
 

   

 

 1 

   

Nr______/________ 

 

Aprobat în C.A. din 25.02.2015. 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA 

 

RAPORT ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 
 
 

 

 

 

SEMESTRUL I 
 

ANUL ȘCOLAR 2015/2016 
 

 

 

 

 

 

Director prof.  

LICA Elena Daniela 

 

  

mailto:excelentaph@gmail.com
http://www.centrulexcelenta.com/


 

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTĂ PRAHOVA 
Str. Gheorghe Doja nr.98, Ploiesti 

Tel/fax +40244522340 
excelentaph@gmail.com 

www.centrulexcelenta.com 
 

   

 

 2 

   

 

 

Cuprinde 

 
I.Aspecte generale privind managementul unităţii de învăţământ 

 

1. Priorităţi strategice                                                                                     pag3 

2. Finalităţi ale idealului educaţional                                                            pag3 

3. Documentele de proiectare managerială anuală şi semestrială              pag3 

4. Decizii interne                                                                                               pag3 

5. Activităţile de monitorizare şi control                                                       pag4 

6. Alţi indicatori realizaţi                                                                                pag4 

 

II. Curriculum                                                                                                                          pag4  

 

III. Resurse umane                                                                                                                   pag5 

1. Cadrele didactice                                                                                          pag5 

2. Elevi                                                                                                               pag6 

 

IV. Parteneriate si programe                                                                                                   pag7 

             

V. Resurse materiale                                                                                                                pag8 

 

VI. Activițăți extrașcolare                                                                                                       pag8 

 

VII. Rezultate la concursurile școlare                                                                                   pag10 

 

VIII. Relații publice, comunicare și imagine                                                                        pag13 

mailto:excelentaph@gmail.com
http://www.centrulexcelenta.com/


 

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTĂ PRAHOVA 
Str. Gheorghe Doja nr.98, Ploiesti 

Tel/fax +40244522340 
excelentaph@gmail.com 

www.centrulexcelenta.com 
 

   

 

 3 

   

I. Aspecte generale privind managementul unităţii de învăţământ 

 
1. Priorităţi strategice 

 
Pentru anul şcolar 2015-2016, am orientat întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe 
următoarele priorităţi strategice: 
 
1. Creşterea calității activităţilor didactice-științifice derulate de către cadrele didactice angajate 

prin stimularea și crearea unui climat propice, în care atenția este exclusiv concentrată pe 
realizarea unor cu activități educative de înalte standarde, având la dispoziție mijloace de 
învățământ moderne și eficiente 
 

2. Identificarea unor noi activități educative-științifice care să conducă la stimularea și susținerea 
înaltei performanțe  

 
3. Promovarea imaginii instituției prin implicarea în proiecte cu rezonanță în comunitatea locală,  

prin popularizarea rezultatelor elevilor și prin realizarea unor însemne specifice; 
 

2. Finalităţi ale idealului educaţional 
 
Promovarea și sprijinirea dezvoltării elevilor capabili de performanță, în toate domeniile, scopul 
fiind acela de a forma un nucleu educațional orientat către dezvoltarea la nivel maximum a 
capacităților individuale. 
 

 Educarea elevilor supradotați pentru folosirea potenţialului lor creativ în slujba dezvoltării 

lor interioare şi a unui mediu echilibrat de viaţă ; 

 Asigurarea elevilor a unui nivel intelectual moral şi civic universal; 

 Crearea unui cadru în care atât elevii cât și profesorii să se simtă împliniţi professional 

 
3. Documentele de proiectare managerială anuală şi semestrială  
Au fost realizate în cadrul general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului 
preuniversitar elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi au fost întocmite pe baza 
următoarelor: 
 

1) Documente de proiectare: 
 Proiectul de dezvoltare instituţională; 
 Proiectul de buget de cheltuieli pentru 2016 
 Plan de achiziții 2016 

2) Documente de evaluare şi diagnoză:  
 Documente de raportare financiar-contabilă; 

 
4. Decizii interne 
În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul şcolar 2015/2016 au fost 
emise decizii interne printre care pentru numirea: 
 

 Profesorilor coordonatori de grupe de excelență; 
 Consiliul de administrație 
 Comisia pentru acordarea premilor de excelență: 
 Comisia pentru achiziția serviciilor de cazare și masa în vederea organizării taberei 
de pregătire 2015 
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5. Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme: 
 

1) Pentru activitatea didactică: 
a. Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de 

respectare și efectuare a acestora; 
b. Analiza rezultatelor obţinute de elevi la concursuri şcolare; 
c. Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind 

disciplina elevilor; 
 

2) Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă:  
a. Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi 

financiar contabil; 
b. Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-

contabil; 
c. Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor; 
d. Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei. 

 

6. Alţi indicatori realizaţi:  
 Elaborarea documentele specifice funcţiei de conducere: planul managerial, planurile 
operaţionale;  

 Realizarea unui site funcțional care reprezintă un mijloc esențial în organizarea și 
desfășurarea activităților  

 Încheiere contractelor de muncă pe perioadă determinată și a fișelor posturilor cadrelor 
didactice angajate 

 

II. Curriculum 
 
Obiective:  

 optimizarea procesului de predare-învăţare printr-o selecție riguroasă a cadrelor didactice 

cu înclinații pentru marea performanță, eficientizarea componentelor proiectivă, acţională 

şi evaluativă ale actului didactic la toate disciplinelor existente în CJEPH; 

 achiziţionarea de mijloace tehnice de învățământ(laptopuri și videoproiectoare) pentru 

completarea și suținerea actului educațional 

 dezvoltarea unui management educaţional axat pe competenţă şi valori democratice;  

 valorificarea potenţialului resurselor umane prin monitorizarea activităţilor de performanţă;  

 monitorizarea constantă a activităţii educative şi de prevenire a violenţei în timpulacestora 

 creşterea calitativă a activităţii ca urmare a colaborării cu ceilalţi factori educaţionali şi a 

acţiunilor de control.  
 
 Activitatea de proiectare a procesului educativ s-a realizat sub coordonarea inspectorilor de 
specialitate. Acestea au avut la bază programele Olimpiadelor Naționale de specialitate şi 
programele şcolare în vigoare. Tematica propusă asigură integral acoperirea conținuturilor vizate 
de concursurile și olimpiadelor de specialitate. 
 
 Planificarea calendaristică cuprinde în anul școlar 2015-2016 un număr de 20 de cursuri la 
fiecare grupă de excelență, asigurându-se încadrerea în cele 8.3 norme de predare existente în 
organigramă. 
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III. Resurse umane 
 

1. CADRELE DIDACTICE 

 

Selecția  
 

Selecția profesorilor s-a făcut de către o comisie numită prin decizie a Inspectoratului Școlar 

Județan Prahova, pe baza unui portofoliu ce conține C.V., documente justificative și o recomandare 

din partea inspectorului școlar de specialitate. Au fost selectați profesori care manifestă interes față 

de pregătirea de performanță a elevilor, având prioritate cei ai căror elevi au obținut rezultate 

deosebite la olimpiade și concursuri. 

În anul școlar 2015 – 2016 au fost selectați 260 de profesori care au obligația de a-și 

deșfasura activitățile conform planificării, respectând tematicile cursului și datele planificate, 

pentru parcurgerea optimă a programei școlare aferente concursurilor și olimpiadelor școlare, fazele 

județene și naționale. 

Nr. 

crt 
Specialitatea 

Număr 

profesori 

Număr 

grupe 

1 Matematică 65 11 

2 Informatică 17 7 

3 Fizică 25 5 

4 Chimie 17 5 

5 Biologie 30 5 

6 Geografie 17 3 

7 Limba română 40 10 

8 Limba engleză 26 6 

9 Limba franceză 11 3 

10 Istorie 9 4 

11 Socio-umane 3 1 

TOTAL 260 60 
 

 

 

Angajarea  

 

Angajarea pesonalului didactic și didactic auxiliar s-a facut pe baza de contract individual de 

muncă, care s-a încheiat în forma scrisă. Anterior începerii activității, contractele individuale de 

munca au fost înregistrate în Registrul General de Evidență a Salariaților, și transmise 

Inspectoratului Teritorial de Munca Prahova. 
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Alături de contractele individuale de munca au fost încheiate fișele de post pentru personalul 

didactic auxiliar și personalul didactic, fiind specificate responsabilitățiile suplimentare în cazul 

profesorilor coordonatori de grupă. 

 

Drepturile salariale 

 

Remunerarea personalului didactic s-a efectuat în sistem plata cu ora, conform art.10 din Legea 

63 / 2011 privind încadrarea și salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, 

astfel:  (Salariul de încadrare + gradație de merit + spor pentru titlul științific de doctor de care a 

beneficiat până la data de 31 dec 2009) / 72 * nr. de ore efectuate în luna respectivă. Sunt angajate 

12 cadre didactice cu titlu de doctor în specialitate. 

Începând cu data de 01.12.2015 s-au modificat drepturile salariale lunare, în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 83/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuelilor publice și O.U.G 54/2015 privind unele măsuri 

în domeniul învățământului atricolul 1. alin(1). 

 

2. ELEVI 

 

În anul școlar 2015-2016 CJPEH școlarizează 758 de elevi. Aceștia au provenit după cum 

urmează: 

 450 de elevi au depus cerere de reînscriere, fiind declarați admiși în urma evaluării finale 

ce a avut loc la finalul anului școlar 2014-2015 

 40 de elevi au depus cerere de înscriere fără testare, fiind declarați admiși pe baza 

rezultatelor la Olimpiada Școlară de specialitate, faza județeană și națională, din anul școlar 

2014-2015 

 268 de elevi au fost declarați admiși de către comisia județeană de selecție, pe baza 

rezultatelor la etapa de testare a nivelului cognitiv, desfășurată în 10 octombrie 2015  
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La concursul de selecție s-au înscris 605 elevi din clasele V-XII din județul Prahova. Au 

fost declarați admiși doar cei care au realizat minimum 60% din punctajul probei, în limita 

numărului de locuri disponibile. 

 

 

În urma etapelor de selecție 

au fost selectați 758 de elevi și s-au 

format 60 de grupe. Disciplinele la 

care s-au organizat cursuri de 

excelență sunt matematica, 

informatica, limba română, limba 

engleză, limba franceză, chimie, 

biologie, istorie, geografie, fizică, 

logică. 

 

 

Cursurile s-au desfășurat conform 

planificării stabilite la începutul activitățiilor de 

către inspectorii de specialitate și directorul 

CJEPH. Programele aferente cursurilor urmăresc 

fidel programele olimpiadelor școlare actuale. 

Cursurile au debutat în 17-24 octombrie 2015. Nu 

s-au perturbat cu nimic, activitățile educative ale 

unităților gazdă, toate desfășurându-se în zilele de 

weekend sau vacanță. 

 

 

 

IV. PARTENERIATE ȘI PROGRAME  

 

Colaborarea în cadrul proiectului “Paza bună trece primejdia rea!” cu ISU Prahova, Primăria 

Municipiului Ploiești, Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Casa Corpului Didactic. 

Colaborarea s-a concretizat prin realizarea în format digital a caietului cu tematică pe situaţii de 

urgenţă, “Fii isteţ, fii pregătit!”. 

Colaborarea alături de Casa de Cultură “I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti la 

organizarea la Festivalul Naţional de Poezie “Ocrotiţi de Eminescu”, ediţia a XVI-a, 28 – 30 

ianuarie 2016, la Blaj, județul Alba. 

Colaborarea alături de Casa de Cultură “I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti, Primăria 

Municipiului Ploiești și Colegiul Național “I.L. Caragiale” Ploieşti la evenimentul „Cultura un mod 

de a fi”, desfășurată pe 15 ianuarie 2016. 
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V. RESURSE MATERIALE  

 

Obiective:  

 Fluidizarea fluxului informational dintre CJEPH si institutiile cu care colaborează 

 Gestionarea eficientă a resurselor materiale  

 Repartizarea bugetului 

 

 Pe baza semnalelor primite de la cadrele didactice angajate, desprinse în urma aplicării unui 

chestionar on-line de satisfacție la finalul anului școlar 2014-2015, au fost achiziționate 

echipamente IT și alte mijloace de învățământ necesare desfășurării procesului educativ la 

standarde cât mai înalte.  

 Astfel, au fost achiziționate două copiatoare pentru multiplicarea materialelor didactice, 31 de 

laptopuri I5+Win8, 31 de videoproiectoare și 11 ecrane de proiecție. Videoproiectoarele au fost 

distribuite în majoritate punctelor de lucru, la fiecare 3 grupe punctul de lucru dispunând de un 

videoproiector. Acestea au fost predate în custodie după cum urmează: 

 Colegiul Național “I.L. Caragiale” Ploieşti – 11 videoproiectoare și 11 ecrane de proiecție 

 Colegiul Național “Mihai Viteazul” Ploieşti – 4 videoproiectoare  

 Colegiul Național “Nichita Stănescu” Ploieşti – 4 videoproiectoare 

 Colegiul Național “Jean Monnet” Ploieşti – 1 videoproiector 

 Școala Gimnazială “George Coșbuc” Ploieşti – 1 videoproiector 

 

 Au fost achiziționate cărți și publicații la disciplinele unde au existat solicitări:  Limba Romana, 

Limba Engleza, Limba Franceza, Biologie, Istorie, Chimie.  

 De asemenea, pentru disciplina chimie s-au achiziționat substanțe chimice pentru realizarea 

experimentelor.  

 

 Centrul de Excelență Prahova a premiat la finalul anului 2015, pe cei mai merituoși elevi ai săi. Au 

fost acordate 165 de premii, elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare 

desfășurate în anul școlar anterior. 

 Premiul categoria I – 1.000  lei (60 elevi) 

 Premiul categoria II – 600  lei (27 elevi) 

 Premiul categoria III – 400  lei (24 elevi) 

 Premiul categoria IV – 200  lei (55 elevi) 

 

VI. ACTIVIȚĂȚI EXTRAȘCOLARE 

 

 Prima tabără de pregătire a tinerilor capabili de înaltă performanță la nivel national a fost 

organizată de Centrul Judetean de Excelenta Prahova. 

 Desfășurată în perioada 17-22 decembrie 2015, în Bușteni, tabăra a reprezentat un prilej de 

studiu și de dezvoltare personală pentru un număr de 146 de elevi. Alături de aceștia au fost 

profesori prahoveni de înaltă ținută profesională dar și absolvenși ploieșteni, medaliați la 

olimpiadele internaționale de informatică și matematică, actualmente studenți la universități de 
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prestigiu- Voroneanu Radu (Universitatea Cambridge, UK), Ilie Andrei Catalin (Universitatea 

Oxford, UK) si Tudor Avram (Universitatea Cambridge, UK). 

 La festivitatea de închidere a taberei a participat, ca invitat de onoare, fostul olimpic 

internațional la informatică Mircea Pașoi, devenit un adevărat model pentru generatia tânără. 

Imagini din tabără: https://www.facebook.com/centrulexelentaph/?ref=hl 

  

  

  

 Cursurile au fost găzduite de Școala Cezar Petrescu Bușteni. Programul taberei a cuprins pe 

lângă cursurile de specialitate și activități cultural-educative dupa cum urmează: 

- Spectacol de teatru piesa „No toxic” găzduit de Casa de Cultură Bușteni 

- Activități educative, ”Ateliere AEC - Atenție, Expresivitate, Comunicare” desfășurate în 

săli de conferițe în colaborare cu actori ai teatrului Toma Caragiu Ploiești 

- Vizita la expoziția ”Que Viva Picasso” - Castelul Cantacuzino 
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- Întâlnire cu Invitați de onoare ai Centrului Județean de Excelență, eveniment găzduit de 

Casa de Cultură Bușteni 

 

Grupele de Istorie au fost implicate în manifestările prilejuite de 1 Decembrie și 24 Ianuarie. 

 

VII. REZULTATE LA CONCURSURILE ȘCOLARE 

 

Olimpiade Internaționale și Concursuri Internaționale înscrise în calendarul MECS 

 

 Medalie de argint – Turneul Internațional de Informatică, Shumen Bulgaria 27-29 

noiembrie 2015, TUDOSE ALEXA MARIA, Colegiul Național ”I. L. Caragiale” Ploiești, 

profesor Daniela Lica 

 

 Premiu special – Olimpiada Internațională de Lectură Constanța,  2-6 septembrie 2015: 

MANOLESCU DIANA, clasa a XI a, Colegiul Național ”I. L. Caragiale” Ploiești, 

profesor Niculina Bercea 

 

Concursuri interjudețene înscrise în calendarele CAEN/CAER 

 

Disciplina Astronomie şi Astrofizică 

 

La Concursul Naţional de Astronomie şi Astrofizică "Marin Dacian Bica", desfășurat între 5-11 

februarie 2016 în cadrul Taberei Naționale de Fizică, Astronomie și Astrofizică la Voroneț - 

Suceava, rezultatele elevilor școlarizați de Centrul Județean de Excelență Prahova sunt următoarele: 

 

 Premiul I - Cozea Vera, clasa a VIII-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti;  

 Premiul I - Bratu Andra, clasa a VIII-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti; 

 Premiul I -Costache Daria, clasa a X-a, C.N."Mihai Viteazul " Ploieşti; 

 Premiul II -Stanciu Iulia Cristina, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială "Sf. Vasile" Ploieşti; 

 Premiul II - Osman Şerban, clasa a XII-a, C.N."Mihai Viteazul "Ploieşti; 

 

La concursul National PHI-2016 rezultatele elevilor școlarizați de Centrul Județean de Excelență 

Prahova sunt următoarele: 

 

 Premiul I - Voinea Cristian, clasa a X-a, C.N."Mihai Viteazul " Ploiești; 

 Premiul I - Antone-Iordache   Lucian,clasa a X-a, C.N. “Mihail Cantacuzino”Sinaia 

 Premiul III - Tudor Diana Ioana,Clasa a VI-a,Colegiul National “IL Caragiale” 

 Mențiune - Vladescu Sarah,Clasa a VI-a,Colegiul National “Mihai Viteazul” 

 Mențiune - Marinescu Mihnea,Clasa a VI-a,Colegiul National “Mihai Viteazul” 
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 Mențiune - Costache Andreea Alexandra,clasa a X-a, C.N. „Al. Ioan Cuza” Ploiești 

 Mențiune - Oprea Ștefan, clasa a X-a, C.N. „Al. Ioan Cuza” Ploiești 

 Mențiune - Stănescu Marian Alexandru, clasa a X-a, „Al. Ioan Cuza” Ploiești 

 Mențiune - Geană Vlad Florentin, clasa a X-a, C.N."Mihai Viteazul " Ploiești; 

 

Disciplina Matematică 

 

La concursul național “Laurențiu Panaitopol”, noiembrie 2015 

 

 Premiul III – Gheorghe Alina, clasa a X-a, Colegiul Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza 

 Mențiune – Voinea Eduard, clasa a XII-a, C.N."Mihai Viteazul " Ploieşti 

 Mențiune – Kelesidis Evgnosia-Alexandra, clasa a XII-a, C.N."Mihai Viteazul " Ploieşti; 

 Mențiune – Bucurică Alexandru, clasa a IX-a, C.N."I.L.Caragiale" Ploieşti; 

 

La concursul Interjudețean de Matematică "Grigore Moisil", ediția a X-a, 6 februarie 2016 

Urziceni-Ialomița, rezultatele elevilor școlarizați de Centrul Județean de Excelență Prahova sunt 

următoarele: 

 

 Premiul I – Săvulescu Ștefan, clasa a VIII-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti;  

 Premiul I – Constantin Maria, clasa a XI-a, C.N."Mihai Viteazul " Ploieşti; 

 Premiul I – Kelesidis Evgnosia-Alexandra, clasa a XII-a, C.N."Mihai Viteazul " Ploieşti; 

 Premiul II –Mușat Mihai Robert, clasa a XI-a, C.N." I.L. Caragiale " Ploieşti; 

 

La concursul Interjudeţean de Matematică  "Cristian S. Calude"  31 oct 2015: 

 

 Premiul I – Kelesidis Evgnosia-Alexandra, clasa a XII-a, C.N."Mihai Viteazul " Ploieşti; 

 Mențiune – Constantin Maria, clasa a XI-a, C.N."Mihai Viteazul " Ploieşti; 

 

Disciplina Informatică 

 

La concursul Interjudețean de Informatică "Grigore Moisil", ediția a X-a, 6 februarie 2016 Urziceni-

Ialomița, rezultatele elevilor școlarizați de Centrul Județean de Excelență Prahova sunt următoarele: 

 

 Premiul I - Cristea Theodor, clasa a IX-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti ; 

 Premiul I – Tudor Costin, clasa a XI-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti ; 

 Mențiune - Bonifate Tudor, clasa a X-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti; 

 Mențiune – Săvulescu Ștefan, elev clasa a VIII-a, participant la secțiunea clasei a IX-a, 

C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti; 

 

La Concursul Interjudețean de Informatică Micul Gates, Ediţia a XVI-a, 14-15 noiembrie 2015: 

 

 Locul 10 - Matei Alexandru, clasa a VIII-a, Colegiul Național “Mihai Viteazul” 

 Locul 11 -  Ilasi Alexandru, clasa a VIII-a, Colegiul Național “Mihai Viteazul” 
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 Locul 21 - Miricel Daniel, clasa a VIII-a, Colegiul Național “Mihai Viteazul” 

 Locul 22 - Drăgulin David, clasa a VIII-a, Colegiul Național “Mihai Viteazul” 

 

Disciplina Limba Franceză 

 

La conursul județean “Lire en fête” 2015: 

 

 Premiul II – Muscalu Ștefăniță, clasa a VII-a, C.N."Jean Monnet" Ploieşti ; 

 

Disciplina Limba română 

 

La Olimpiada de “Lectura ca abilitate de viață”, faza județeană s-au obținut următoarele rezultate: 

 

 Premiul I - Gaitanaru Lavinia, clasa a VI-a, Colegiul National "Ion Luca Caragiale" 

 Premiul I - Iordache Ioana-Diana, clasa a VI-a, Colegiul National "Nichita Stanescu" 

 Premiul I -Nicolae Teodora - Miruna, clasa a VI-a, Şcoala Gimnaziala "Sf. Vasile" 

 Premiul I - Stuparu Daria - Adriana, clasa a VI-a, Şcoala Gimnaziala "Sf. Vineri" 

 Premiul I - Tudor Antonia Ioana Alexandra, clasa a VI-a, C.N. "Nichita Stanescu" 

 Premiul I - Marin Iulia-Lavinia, clasa a-IX-a, Colegiul Național “Mihai Viteazul” 

 Premiul II - Lalu Daniela - Andreea, clasa a VI-a, Şcoala Gimnaziala "Sf. Vineri" 

 Premiul III - Vilău Roxana - Teohara, clasa a VI-a, Colegiul National" Jean Monnet" 

 Mențiune - Cozma Andrei, clasa a VI-a, Colegiul National "Ion Luca Caragiale" 

 Mențiune - Cristescu David, clasa a VI-a, Colegiul National "Mihai Viteazul" 

 Mențiune - Dima Andra Teodora, clasa a VI-a, Colegiul National "Al. I. Cuza" 

 Mențiune - Dragomir Diana, clasa a VI-a, Şcoala Gimnaziala "H.M. Berthelot" 

 Mențiune - Ghelmez Cioc Teodora Georgiana, clasa a VI-a, Şc. Gimn. "Sf. Vineri" 

 Mențiune - Stanescu Daria-Ioana, clasa a VI-a, Colegiul National "Nichita Stanescu" 

 Mențiune - Strulia Alexandra - Mihaela, clasa a VI-a, C.N. "Nichita Stanescu" 

 Mențiune - Tace Olivia - Cristiana, clasa a VI-a, Colegiul National "Ion Luca Caragiale" 

 Mențiune – Irimia Alexandra, clasa a X-a, Colegiul National "Mihai Viteazul" 

 

La concursul Județean de recenzii “În duel cu o carte” s-au obținut următoarele rezultate: 

 

 Premiul I – Irimia Alexandra, clasa a X-a, Colegiul National "Mihai Viteazul" 

 

La concursul Național de poezie “Iulia Hașdeu” s-au obținut următoarele rezultate: 

 

 Premiul III – Irimia Alexandra, clasa a X-a, Colegiul National "Mihai Viteazul" 

 

La Olimpiada de Lingvistică s-au obținut următoarele rezultate: 

 

 Premiul I -Nicolae Teodora - Miruna, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială "Sf. Vasile" 

 Premiul II - Ghelmez Cioc Teodora Georgiana, clasa a VI-a, Şc. Gimn. "Sf. Vineri" 
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 Premiul I - Iordache Ioana-Diana, clasa a VI-a, Colegiul Național "Nichita Stănescu" 

 

La concursul literar județean “15 pentru Eminescu” s-au obținut următoarele rezultate: 

 

 Premiul I -Nicolae Teodora - Miruna, clasa a VI-a, Şcoala Gimnaziala "Sf. Vasile" 

 Premiul I - Vilău Roxana - Teohara, clasa a VI-a, Colegiul National" Jean Monnet" 

 Mențiune – Barbu Bianca - Mihaela, clasa a VI-a, Şcoala Gimnaziala "Sf. Vasile" 

 Mențiune – Groparu Valentin, clasa a VI-a, Colegiul National "Nichita Stanescu"; 

 Mențiune – Nicolae Denisa - Mihaela, clasa a VI-a, Şc. Gimn. "I.A.Bassarabescu"; 

 Mențiune – Pălmaru Bianca - Gabriela, clasa a VI-a, Şcoala Gimnaziala "Sf. Vasile" 

 

La concursul literar județean “Caragiela ce lume...” s-au obținut următoarele rezultate: 

 

 Premiul III – Groparu Valentin, clasa a VI-a, Colegiul National "Nichita Stanescu"; 

 

VIII. RELAȚII PUBLICE, COMUNICARE ȘI IMAGINE  

 

Obiective:  

 

 Obţinerea informaţiilor din mediu extern şi intern şi identificarea persoanelor şi instituţiilor 

care se constituie în noduri de comunicaţie şi realizarea colaborării cu acestea.  

 Inventarierea, gestionarea eficientă şi transmiterea informaţiilor de interes public  

 Organizarea punctelor de informare şi documentare pentru cadre didactice, elevi şi părinţi  

 Asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte activitatea Centrului şi conturarea unei imagini 

pozitive a acestuia în rândul comunităţii locale 

 Dotarea Centrului de Excelență cu mijloace IT adecvate.  

 

Imaginea instituției și relaţiile cu publicul au fost menţinute prin:  

 -stabilirea modului de comunicare a informaţiilor transmise şi a unor reglementări interne 

cu privire la circulaţia informaţiilor;  

 -stabilirea programului de lucru cu publicul a directorului unităţii, şi gestionarea cererilor, 

notelor, reclamaţiilor, sesizărilor şi a altor documente primite sau transmise;  

 -actualizarea materialelor publicate pe site-ul instituției, 

 -respectarea cu stricteţe a termenelor şi celorlalte reglementări externe şi interne;  

 -prelucrarea actelor normative specifice domeniului la nivelul secretariatului și 

contabilității;  
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