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I.

Aspecte generale privind managementul unităţii de învăţământ

1. Priorităţi strategice
Pentru anul şcolar 2016-2017, am orientat întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe
următoarele priorităţi strategice:
1. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi personale a personalului didactic în vederea creşterii
calităţii serviciilor educaţionale oferite de unitatea şcolară
2. Atragerea elevilor cu performanțe școlare deosebite, neșcolarizați la acest moment de către
Centrul de Excelență
3. Crearea/dezvoltarea unei bazei de materiale didactice proprii necesare pentru desfăşurarea în bune
condiții a procesului educaţional adresat tinerilor capabili de înaltă performanță, dar și a
procesului administrativ
4. Organizarea unor activități de excelență în cadrul unei noi ediții a taberelor de pregătire
5. Mediatizarea permanentă a activităților Centrului și a rezultatelor elevilor săi și a cadrelor
didactice implicate
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 profesional
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:
Plan managerial 2016-2017;
Regulament de Ordine Interioară
Proiectul de buget de cheltuieli pentru 2017
Proiect plan de achiziții 2017
Proiect județean înscris în CAEJ 2017, proiect destinat elevilor de la disciplina
informatică, având ca scop promovarea imaginii Centrului Județean de Excelență
Prahova. Site-ul proiectului este www.info1cup.com
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 2016/2017 au fost
emise decizii interne printre care pentru numirea:
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Profesorilor coordonatori de grupe de excelență;
Consiliul de administrație
Comisia pentru acordarea recompenselor:
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 www.centrulexcelenta.com
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(multifuncționale, microscoape, truse pentru
laboratoare de chimie și fizică, laptopuri, videoproiectoare, ecrane de proiecție) 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.
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Planificarea calendaristică cuprinde în anul școlar 2016-2017 un număr de aproximativ 20 de
cursuri la fiecare grupă de excelență, asigurându-se încadrarea în cele 8.3 norme de predare existente
în organigramă.

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 2016 – 2017 au fost selectați 252 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.
Număr Număr
Distribuția procentuală a
Specialitatea
crt
profesori grupe
profesorilor pe discipline
1
7
Informatica
14
2
5
Fizica & Astronomie
23
3
5
Chimie
19
4
11
Matematica
38
5
5
Engleza
31
6
11
Romana
53
3
Franceza
11
8
5
Biologie
31
9
3
Geografie
17
10 Istorie
4
13
11 Socio-umane
1
2
TOTAL
252
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).
Începând cu 01.08.2016 s-au modificat drepturile salariale lunare, în conformitate cu:
- ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
- hotărârea nr. 582 din 10 august 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
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Începând cu 01.01.2017 s-au modificat drepturile salariale lunare, în conformitate cu legea nr.
250/2016 privind aprobarea OUG nr. 20 /2016 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene,
precum și unele măsuri bugetare și a Hotărârii Guvernului nr. 38 pentru aplicarea prevederilor art.
3.4, alin (3) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetare
2. ELEVI
În anul școlar 2015-2016 CJPEH școlarizează 826 de elevi. Aceștia au provenit după cum
urmează:
519 de elevi au depus cerere de reînscriere, fiind declarați admiși în urma evaluării finale ce a
avut loc la finalul anului școlar 2015-2016
32 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 2015-2016
275 de elevi au fost declarați admiși de către comisia județeană de selecție, pe baza
rezultatelor la etapa de testare a nivelului cognitiv, desfășurată în 22 octombrie 2016
La concursul de selecție s-au înscris
665 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 826 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 29 octombrie 2016. Nu s-au
perturbat cu nimic, activitățile educative ale unităților gazdă, toate desfășurându-se în zilele de
weekend sau vacanță.
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IV. PARTENERIATE ȘI PROGRAME
Colaborarea alături de Casa de Cultură “I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti la organizarea
la Festivalul Educațional “Aproape de Eminescu”, 16 ianuarie 2017 și în cadrul proiectul educational
"Aproape de Caragiale", desfasurat în unitățile de învățământ în data de 31 ianuarie 2017.
Demararea în parteneriat, alături de Colegiul “I.L. Caragiale” și de Centrele de Excelență
Județene din Satu Mare, Sălaj, Iași, Neamț, Brașov și Olt a proiectului ”InfO(1) Excellence Cup”,
proiect înscris în Calendarul Activităților Educative Județene 2017, care va avea și participare
internațională.
Proiectul are în vedere realizarea a unui concursul care se adresează membrilor echipelor
invitate și va avea două runde: prima, desfășurată în data de 8 aprilie 2017, este adresată doar elevilor
școlarizați în Centrele Județene de Excelență din Romania, iar a doua, desfășurată în data de 9 aprilie
2017, se adresează suplimentar și elevilor din echipele țărilor invitate. O echipă va fi formată din
minim 3 și maxim 8 elevi din ciclul liceal, mai tineri de 20 de ani la data de 9 aprilie 2017. Nu se
impune o limită minimă de vârstă. Fiecare echipă va avea un team-leader.
Site-ul este realizat de comisia tehnică, care este compusă din elevi ai Centrului de Excelență
Prahova: www.info1cup.com. Comisia științifică este formată din elevi medaliati la Olimpiada
Națională și Internatională de Informatică. Se va utiliza sistemul de evaluare de la Olimpiada
Internațională de Informatică, singurul limbaj de programare permis fiind C/C++.

Logo, sigla și toate simbolurile
proiectului sunt realizate de elevii
Centrului de Excelență Prahova.
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V. RESURSE MATERIALE
Obiective:
Fluidizarea fluxului informational dintre CJEPH și instituțiile cu care colaborează
Gestionarea eficientă a resurselor materiale
Repartizarea bugetului
Achiziționarea de mijloace și materiale de învățamânt necesare în toate punctele de lucru
Identificarea unui spațiu suplimentar pentru activitățile administrative(contabilitate și
secretariat) pentru fluidizarea și optimizarea procesului de lucru.
Pe baza semnalelor primite de la cadrele didactice angajate, desprinse în urma aplicării unui
chestionar on-line de satisfacție la finalul anului școlar 2016-2017, au fost achiziționate echipamente
IT și alte mijloace de învățământ necesare desfășurării procesului educativ la standarde cât mai înalte.
Astfel, au fost achiziționate mai multe multifuncționale, laptopuri pentru realizarea a doua
laboratoare mobile, videoproiectoare, etc. Toate produsele au fost distribuite în toate puncte de lucru,
pe baza referatelor de necesitate, centralizate pe discipline. Acestea au fost predate în custodie după
cum urmează:
Colegiul Național “I.L. Caragiale” Ploieşti – 6 videoproiectoare și 2TV
Colegiul Național “Mihai Viteazul” Ploieşti – 4 ecrane proiecție, 1 videoproiectoare, 1
multifuncțională
Colegiul Național “Nichita Stănescu” Ploieşti – 1 microscop, agitator magnetic, o
multifuncțională
Colegiul Național “Jean Monnet” Ploieşti – 3 multifuncționale (2 color si 1 negru)
Colegiul Național “Al. I. Cuza” Ploieşti – 1 microscop, multifuncțională
Colegiul “Spiru Haret” Ploieşti - tub kundth și alte materiale laborator fizică
Școala Gimnazială “George Coșbuc” Ploieşti – 1 microscop si 1 videoproiector
Școala Gimnazială “Emil Palade” Ploieşti – substanțe chimice laborator chimie, trusa
moleculara profesor, 2 buc.arzator cu gaz
Centrul Județean de Excelență Prahova a premiat la finalul anului 2016, pe cei mai merituoși elevi
ai săi. Au fost acordate 239 de premii, elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile
școlare desfășurate în anul școlar anterior.
Premiul categoria I – 1.050 lei (46 elevi)
Premiul categoria II – 650 lei (27 elevi)
Premiul categoria III – 450 lei (63 elevi)
Premiul categoria IV – 250 lei (103 elevi)
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VI. ACTIVIȚĂȚI EXTRAȘCOLARE
A doua ediție a tabarei de pregatire a tinerilor capabili de înaltă performanță – Centrul
Județean de Excelență Prahova. Desfășurată în perioada 05-09 septembrie 2016, la Bușteni, tabăra a
reprezentat un prilej de studiu și dezvoltare personală pentru un număr de 120 de elevi.
Alături de aceștia au fost profesori prahoveni de înaltă ținută profesională dar și tineri elevi
sau absolvenți români, medaliați la olimpiadele internaționale de informatică, fizică și matematică,
actualmente studenți la universități de prestigiu- Purice Andrei (Universitatea Cambridge, UK,
angajat la Googk Zurich), Oncescu Andreea (Universitatea Oxford, UK), Bonciocat Ciprian(dublu
medaliat la Olimpiada Internaționla de Matematică) și Oncescu Costin medaliat cu argint la
Olimpiada Internatională de Informatică.
La festivitatea de închidere a taberei a participat, ca invitat de onoare, Dorin Pena – director
general CISCO Romania. Mai multe imagini pot fi găsite pe pagina facebook a Centrului:
https://www.facebook.com/centrulexelentaph/

IMAGINI DIN TABĂRĂ:

Imagini de la cursuri de specialitate

Imagini de la cursuri de specialitate
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Imagini de la activități educative

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 găzduită de Centrul Cultural ”Aurel Stroe” 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 ”Moving van Gogh” - Castelul Cantacuzino
Întâlnire cu Invitați de onoare ai Centrului Județean de Excelență, eveniment găzduit de Casa
de Cultură Bușteni

VII. REZULTATE LA CONCURSURILE ȘCOLARE
Olimpiade Internaționale și Concursuri Internaționale înscrise în calendarul MECS
Medalie de aur – Balcaniada de Juniori Skopye- Macedonia, 17-22 septembrie 2016,
TUDOSE ALEXA MARIA, Colegiul Național ”I. L. Caragiale” Ploiești
Medalie de bronz – Turneul Internațional de Informatică, Shumen Bulgaria 24-27 noiembrie
2016, TUDOSE ALEXA MARIA, Colegiul Național ”I. L. Caragiale” Ploiești
Medalie de bronz – Olimpiada Internațională de Lectură, Constanța Romania septembrie
2016, MANOLESCU DIANA, Colegiul Național ”I. L. Caragiale” Ploiești
Mențiune specială– Olimpiada Internațională de Lectură, Constanța Romania septembrie
2016 Condruz Iulia Maria, clasa a XI-a, Colegiul Naţional Militar ”Dimitrie Cantemir”,
Breaza
Medalie de argint – Turneul Internațional de Informatică, Shumen Bulgaria 24-27 noiembrie
2016, NICULAE ALEXANDRU VLAD, Colegiul Național ”I. L. Caragiale” Ploiești
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Concursuri interjudețene înscrise în calendarele CAEN/CAER
Disciplina Astronomie şi Astrofizică
La Concursul Naţional de Astronomie şi Astrofizică "Marin Dacian Bica", desfășurat între 4-9
februarie 2017 în cadrul Taberei Naționale de Fizică, Astronomie și Astrofizică la Voroneț - Suceava,
rezultatele elevilor școlarizați de Centrul Județean de Excelență Prahova sunt următoarele:
ASTRONOMIE Sectiunea Seniori avansaţi
Premiul II
- Goicea Sorin Gabriel, Clasa a 12-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti
- Ilie Andreea, Clasa a 10-a, Colegiul de Artă "Carmen Sylva" Ploieşti
Premiul III
- Toderaşcu Ana Flavia, Clasa a 10-a , C.N."Mihai Viteazul" Ploieşti
- Iliescu Andrei, Clasa a 9-a, C. N. "Spiru Haret" Ploieşti
Mentiune
- Stanciu Iulia Cristina, Clasa a 9-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti
ASTRONOMIE Sectiunea Juniori începători
Premiul I
- Cozea Vera, Clasa a 9-a, C.N. "Nichita Stănescu" Ploieşti
- Dragomir Mihai, Clasa a 7-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti
- Petria Cristian Mihai, Clasa a 8-a, C.N."Mihai Viteazul" Ploieşti
- Soare Cristian, Clasa a 8-a, Şcoala Internaţională "Spectrum" Ploieşti
- Timofte Andrei, Clasa a 7-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti
- Tudor Ştefania Miruna , Clasa a 7-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti
- Tudose Maria, Clasa a 8-a, Şcoala "I. A. Basarabescu" Ploieşti
Premiul II
- Cîrnici David, Clasa a 7-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti
- Duşmănescu Andrei, Clasa a 7-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti
- Florea Alexandru , Clasa a 7-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti
- Ilie Amalia Elena, Clasa a 7-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti
- Ionescu Petra Alexandra, Clasa a 7-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti
Menţiune
- Miroiu Andrei Claudiu, Clasa a 7-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti
- Radu Cătălina, Clasa a 8-a, C.N."Mihai Viteazul" Ploieşti
FIZICA
Premiul III
- Nicolescu Alexandru Constantin, Clasa a 7-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti
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La concursul National PHI-2017 rezultatele elevilor școlarizați de Centrul Județean de Excelență
Prahova sunt următoarele:
Premiul II – Radu Andreea, Clasa a VI-a, Colegiul National “Mihai Viteazul” Ploieşti
Premiul II – Radu Tudor Gabriel,Clasa a VI-a, Colegiul National “Mihai Viteazul” Ploieşti
Premiul II – Aloman Victor Gabriel, Cls aVIII-a, Colegiul National “Mihai Viteazul” Ploieşti
Premiul III – Radu Daniel Stefan,Clasa a VIII-a, Colegiul National “Mihai Viteazul„Ploieşti
Premiul III – Popescu Traian,Clasa a IX-a, Colegiul National “Mihai Viteazul” Ploieşti
Premiul III – Teodoroiu Vlad,Clasa a IX-a, Colegiul National “ Al. Ioan Cuza” Ploieşti
Premiul III – Enoaie Andrei, Clasa a IX-a, Colegiul National “N. Grigorescu” Campina
Premiul III – Oprea Alexandru, clasa a VII-a, Sc. Gim. "I.A. Bassarabescu " Ploiesti
Mențiune – Ilie Lorena Ioana,Clasa a VI-a, Colegiul National “Mihai Viteazul” Ploieşti
Mențiune – Vrabie Andra,Clasa a VI-a,Colegiul National “Mihai Viteazul” Ploieşti
Mențiune – Vladescu Maria Sarah,Clasa a VII-a,Colegiul National “Mihai Viteazul” Ploieşti
Mențiune – Niculescu Andrei, clasa a VII-a, Sc. Gim. "I.A. Bassarabescu " Ploiesti
Mențiune – Onciulescu Dragomir Anne Marie, cls a VII-a, L.T. "Serban Voda" Slanic
Mențiune – Dumitru Vlad, clasa a IX-a, C.N."Mihai Viteazul " Ploiești;
Disciplina Matematică
La concursul Interjudeţean de Matematică "Cristian S. Calude" 31 oct 2015:
Premiul III – Mușat Mihai, clasa a XII-a, C.N." I.L. Caragiale " Ploieşti;
Mențiune – Frunză Vladimir, clasa a VIII-a, C.N." I.L. Caragiale " Ploieşti;
Mențiune – Stanciu Iulia, clasa a IX-a, C.N." I.L. Caragiale " Ploieşti;
Disciplina Informatică
La concursul Național Algoritmiada faza finală, ediția a VI-a, 22-24 septembrie 2016 Cluj-Napoca,
rezultatele elevilor școlarizați de Centrul Județean de Excelență Prahova sunt următoarele:
Premiul I – Tudose Alexa, clasa a IX-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti ;
Premiul II – Săvulescu Ștefan, clasa a IX-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti ;
Premiul III - Cristea Theodor, clasa a X-a, C.N."I.L. Caragiale" Ploieşti ;
Disciplina Limba română
La Olimpiada de “Lectura ca abilitate de viață”, faza județeană s-au obținut următoarele rezultate:
Premiul I – Niculae Eliza Ana, clasa a VIII-a, Colegiul National "Ion Luca Caragiale" Ploiesti
Premiul I – Enescu Irina Stefania, clasa a IX-a, Liceul Teoretic "Romeo Constantinescu"
Valenii de Munte
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Premiul I – Marin Iulia Lavinia, clasa a X-a, Colegiul National "Mihai Viteazul" Ploiesti
Premiul I – Ciu Mara Catalina, clasa a X-a, Colegiul National "Mihai Viteazul" Ploiesti
Premiul I – Condruz Iulia - Maria, clasa a XII-a, Colegiul National Militar "D. Cantemir"
Breaza
Premiul II – Ionita Iulia Maria, clasa a VI-a, Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" Ploiesti
Premiul II – Păun Andreea Alexandra, clasa a VIII-a, Colegiul National "Al. I. Cuza" Ploiesti
Premiul II – Neagu Daniela - Elena, clasa a VIII-a, Scoala Gimnaziala "H.M. Berthelot"
Ploiesti
Premiul II – Pălămaru Bianca - Gabriela, clasa a VII-a, Scoala Gimnaziala "Sf. Vasile"
Ploiesti
Premiul III – Ichim Maria Stefania, clasa a VI-a, Scoala Gimnaziala "Toma Caragiu" Ploiesti
Premiul III – Pahontu Ioana, clasa a V-a, Scoala Gimnaziala Spirea Sorescu Zamfira
Premiul III – Veleat Valentina Georgiana, clasa a VI-a, Colegiul National "Nichita Stanescu"
Ploiesti
Premiul III – Nicolae Teodora - Miruna, clasa a VII-a, Scoala Gimnaziala "Sf. Vasile" Ploiesti
Premiul III – Anton Ana - Cosmina, clasa a VIII-a, Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul"
Boldesti
Premiul III – Mărgărit Maria Viviana, clasa a VIII-a, Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga"
Ploiesti
Mențiune – Florea Ioana Ruxandra, clasa a VI-a, Scoala Gimnaziala "Prof. N. Simache"
Ploiesti
Mențiune – Barbu Antonia Mihaela, clasa a VI-a, Colegiul National "Ion Luca Caragiale"
Ploiesti
Mențiune – Belciug Claudiu, clasa a VI-a, Scoala Gimnaziala "Sf. Vineri" Ploiesti
Mențiune – Toma Eva Gabriela, clasa a V-a, Scoala Gimnaziala "H.M. Berthelot" Ploiesti
Mențiune – Bratu Eva Maria, clasa a VI-a, Colegiul National "Mihai Viteazul" Ploiesti
Mențiune – Gaitanaru Lavinia, clasa a VII-a, Colegiul National "Ion Luca Caragiale" Ploiesti
Mențiune – Ene Christiana Anisia, clasa a VIII-a, Colegiul National "Ion Luca Caragiale"
Ploiesti
Mențiune – Georgescu Maria - Cosmina, clasa a VIII-a, Scoala Gimnaziala "H.M. Berthelot"
Ploiesti
Mențiune – Drăgoescu Ioana, clasa a VIII-a, Scoala Gimnaziala "Mihai Viteazul" Boldesti
Mențiune – Netcu Antonia Andreea, clasa a VIII-a, Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga"
Ploiesti
Mențiune – Tace Olivia - Cristiana, clasa a VII-a, Colegiul National "Ion Luca Caragiale"
Ploiesti
Mențiune – Georgescu Adriana Elena, clasa a VIII-a, Colegiul National "Ion Luca Caragiale"
Ploiesti
Mențiune – Stuparu Daria - Adriana, clasa a VII-a, Scoala Gimnaziala "Sf. Vineri" Ploiesti
Mențiune – Barbu Bianca Mihaela, clasa a VII-a, Scoala Gimnaziala "Sf. Vasile" Ploiesti
Mențiune – Dobrescu Valentina Georgiana, clasa a VIII-a, Scoala Gimnaziala "Mihai
Viteazul" Boldesti
Mențiune – Stoica Andreea Maria Diana, clasa a VII-a, Liceul Teoretic "Serban Voda" Slanic
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Mențiune – Bulai Maria Andrada, clasa a IX-a, Scoala Gimnaziala "Sf. Vasile" Ploiesti
Mențiune – Necula Alexandra - Cristina, clasa a IX-a, Colegiul National "Mihai Viteazul"
Ploiesti
Mențiune – Bumbanac Maria Luciana, clasa a XI-a, Colegiul National "Jean Monnet" Ploiesti
Mențiune – Plăiașu Elena Cristina, clasa a XI-a, Colegiul National "Nichita Stanescu" Ploiesti
Mențiune – Ceampelea Loredana - Cristina, clasa a XII-a, Colegiul National "Ion Luca
Caragiale" Ploiesti
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;

Director
Prof. Lica Elena-Daniela
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