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           Calificarea din domeniul agricol ,de tehnician in agroturism- 

raspunde cerintelor comunitatii.Aceasta afirmatie  are in vedere faptul ca in 

zona 74% din populatie lucreaza in agricultura si sunt constituite si 

functioneaza  societati agricole si comerciale cu specific agricol cu mare 

potential economic si cu cerere permanenta de forta de munca calificata in 

profil. Pentru promovarea si valorificarea superioara a produselor agricole de 

origine vegetala si animala(cereale, fructe, legume, struguri, flori, carne , lapte, 

oua, miere de albine, peşte etc), comunitatea locala are in vedere dezvoltarea 

agroturismului, atat prin amenajarea gospodariilor populatiei ca gospodarii 

agroturistice,cat si prin dezvoltarea de afaceri in domeniul pensiunii 

agroturistice. 

          Oportunitati de practicare a agroturismului in zona s-au creat : 

 ca urmare a vecinatatii localitatii cu arealul Rezervatiei Biosferei Delta 

Dunarii; 

  prin includerea zonei in proiectul “ Coridorul Verde “ce prevede 

reinundarea fostului lac Crapina amplasat in extravilanul satului ; 

 prin constituirea Parcului National Muntii Macinului ,o importanta 

suprafata a acestuia fiind in proprietatea comunei Luncavita; 

 prin introducerea in circuitul turistic a unor obiective cum ar fi: situl 

arheologic Cetatuia,cetatea Milanu, observatorul astronomic Pietris 

etc; 

 prin perpetuarea si promovarea unor traditii locale,cum ar 

fi:”Mosoaiele”, Sarbatoarea teilor,obiceiuri de Boboteaza etc; 

 prin transmiterea de la o generatie la alta a mestesugurilor 

locale:impletitul papurii si al rachitei,pescuitul,prelucrarea 

lemnului,prelucrarea lanii etc 

.   Calificarea in agroturism presupune necesitatea insusirii  unor 

vaste cunostinte din  domeniul agricol, formarea competentelor 

specifice sectoarelor vegetal, zootehnic si de mecanizare a 

agriculturii,dar si competente specifice de contabilitate, 

marketing,turism, traditii in agroturism ,conducere auto etc.  Scoala 

noastra , prin eforturile de autorizare in aceasta calificare, 

preintampina cerinta locala de pregatire a fortei de munca cu 

specializare corespunzatoare exigentelor impuse de legislatia din acest 

domeniu. 

           Pe langa unitatile de competenta generale din domeniu si cele 
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specializate conform calificarii, prin intreaga politica a scolii se asigura 

elevilor unitati de competenta cheie cum ar fi : 

 cele de comunicare si de lucru in echipa, prin folosirea in procesul de 

predare-invatare a metodelor activ-participative, motivante si 

solicitante in ceea ce priveste antrenarea elevului in relatia 

elev-profesor, elev-elev, elev-partener social, in general  ;   

  cele de dezvoltare personala in scopul optinerii performantei, prin 

crearea oportunitatilor de pregatire si participare a elevilor la 

concursuri scolare, la manifestari ce valorizeaza diferite tipuri de 

inteligente ; 

  cele de tranzitie de la scoala la locul de munca  si de integrare in 

spatiul socio-economic,prin desfasurarea, in  mare parte, a instruirii 

practice in conditii de productie, la agentii economici ; 

  cele de organizare a locului de munca, prin crearea conditiilor de 

educatie antreprenoriala ; 

  cele de igiena si securitatea muncii, prin familiarizarea, in diferite 

contexte, la nivel de scoala sau in parteneriat cu factori autorizati, a 

normelor de igiena si de protectie a muncii ; 

  cele de comunicare intr-o limba moderna, prin respectarea 

precizarilor planului de invatamant relativ la invatarea limbilor straine 

la acest nivel de invatamant ; 

  cele de lucrul cu calculatorul , prin asigurarea accesului elevilor la 

echipamentul de TIC din scoala ; 

  cele de satisfacere a cerintelor clientilor, prin parcurgerea, la anumite 

discipline, a unor secvente de continut cu aplicabilitate in procesul de 

valorificare a produselor sau de prestare a unor servicii. 

 

        Asigurarea celor mai sus mentionate este posibila prin : 

 

a)Incadrarea cu cadre didactice calificate in proportie de 100%, cadre 

preocupate permanent de perfectionare (toate cadrele didactice din scolala 

noastra au urmat , in anul precedent si/sau sunt inscrise actualmente la unul 

sau mai multe cursuri de perfectionare) . 

                            Personalul didactic al scolii este reprezentat prin  

41  de cadre didactice, pe langă care functioneaza si un personal 

administrativ de 9 persoane. 

         
Personal didactic 
angajat: 

 

Total  Preşcolar  Primar Gimnazial Liceal 
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- cadre didactice 
titulare 

23 4 8 9 2 

- cadre didactice 
suplinitoare cu 
norma de bază în 
unitatea de 
învăţământ 

20 3 - 14 3 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

                                Număr personal didactic calificat: Număr 

personal 

 didactic  

necalifica

t 
 

 

 Master , 

cursuri 

postuniversitar

e 

 Gradul I  Gradul II Definitivat Fără 

definitivat 

Dubla 

specializare 

4 13 10 12 3 15 0 

    

   Corpul profesoral al scolii noastre cuprinde atat cadre tinere , interesate de 

 performanta si de afirmare, cat si cadre cu multa experienta profesionala, cu 

indelungat exercitiu de adaptare la cerinte specifice domeniului 

invatamantului. 

   Mentionam ca in randul cadrelor didactice din scoala  exista doi metodisti 

si ca doua cadre didactice au calitatea de formatori pentru adulti. 

 

 Distributia cadrelor didactice functie de varsta : 

 

Palier de 

varsta 

20-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50 si peste 

50 ani 

Total  

Nr cadre 

didactice 

 

1 

15 5 22 43 

Procent  

% 

2,3% 34,8% 11,6% 51,16% 100% 

           In perioada 2011-2013 scoala a beneficiat de serviciile  unui 

profesor american,voluntar al Corpului Pacii pentru sprijinirea demersurilor 

de formare si dezvoltare a competentelor de comunicare in limba engleza a 

elevilor. 

         b)  Cultura organizationala este puternica, bine structurata, solid 

ancorata in traditia scolii de a forma buni absolventi si indivizi angajati civic, 

are obiective clar conturate si componenti bine pregatiti profesional, dornici 
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de promovare a noului si de formare continua. 

            Elementele culturii organizationale sunt reprezentate prin: 

 simboluri: emblema scolii, uniforma scolara, imnul scolii; 

 sloganul:”Suntem si ramanem cei mai buni!”; 

 ritualuri: 

-ritualuri si ceremonii: ritualuri de trecere pentru a marca primirea cadrelor 

didactice nou venite in scoala si pentru a marca iesirea la pensie a unora 

dintre cadrele didactice,pentru a marca primirea copiilor in primele clase si 

incheierea unui ciclu de invatamant; 

-ritualuri si ceremonii de intarire: acordarea de distinctii cadrelor didactice 

care s-au remarcat in asigurarea calitatii in scoala,acordarea distinctiilor 

pentru elevii eminenti; 

-ritualuri si ceremonii de integrare: activitati de socializare(ziua scolii, zile 

de nastere, 8 Martie, Ziua invatatorului etc), intercunoastere etc; 

 mituri: Simion Leonescu-primul director al scolii, Petre 

Bulgaru-exemplu de daruire in activitatea de ridicare a cladirilor in 

care scoala isi desfasoara activitatea etc.  

Cultura organizationala este de tip centrata pe sarcini, caracterizata pe 

distribuirea si asumarea sarcinilor de catre toti membrii echipei 

corpului profesoral.La nivelul organizatiei exista cooperare, 

comunicare asertiva, consultare, toleranta, respect pentru opinia 

celuilalt, exista libertate de alegere, finalitatea vizata fiind asigurarea 

calitatii intregii activitati, adaptarea si raspunderea cu promptitudine la 

orice schimbare constructiva. 

 

c)  Baza materiala a scolii este reprezentata , după cum urmează: 

 
 SPAŢII ŞCOLARE 
 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă /grupă 20 912 

2. Cabinete* 3 144 

3. Laboratoare* 5 263 

4. Ateliere* 1 84 

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică 
şi sport* 

1 2515 

6.  Spaţii de joacă * 4 800 

*  
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SPAŢII AUXILIARE 
 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Bibliotecă şcolară / c                                                                                                                            
entru de informare şi documentare 

1 40 

2. Spaţii depozitare materiale didactice 3 60 

3 Arhiva scolii 1 28 

3. Alte spaţii* Cameră 
pentru „ 
lapte şi 
corn” 

20 

 
 
                             
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
SPAŢII ADMINISTRATIVE 
 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1 14 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale 5 121 
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 Laboratoarele de biologie, tehnologii , 

fizică-chimie si gastronomie sunt funcţionale 

având dotări corespunzătoare formării deprinderilor prevăzute de programele 

şcolare la aceste discipline. 

         Laboratorul de informatica este dotat cu 30 calculatoare legate in 

serie si conectate la Internet, precum si cu alte echipamente TIC.Cu 

echipament de TIC sunt dotate secretariatul scolii , biroul directorului, 

cancelaria cadrelor didactice , laboratorul de Tehnologii si cabinetele scolare. 

          Sunt în curs de amenajare 3 cabinete : de matematică,  de limba si 

comunicare şi  cabinetul de stiinte socio-umane. 

         .Folosind diverse fonduri(de la Guvernul Romaniei, din bugetul 

comunitatii locale, din diferite proiecte)s-a procedat, in ultimii ani, la 

schimbarea mobilierului claselor si laboratoarelor in proportie de 100% si la 

dotarea cu materiale adecvate diferitelor 

specialitati(fizica,chimie,biologie,tehnologii,informatica, sport, invatamant 

preprimar, invatamant primar etc) 

            Deasemenea , scoala dispune de o biblioteca cu peste 6000 de 

volume, fiind în curs de amenajare un CDI. 

            Atelierul şcolii prezinta dotari corespunzatoare desfasurarii orelor 

de instruire practica pentru anumite secvente de continut, cele mai multe ore 

practice desfasurandu-se in conditii de productie, la agentii economici cu care 

avem incheiate conventii de colaborare si a caror societati comerciale absorb 

o mare parte din forta de munca calificata prin liceul nostru   

                                              

 

.Deasemenea , in atelierul şcolii se 

desfăşoară o mare parte dintre orele de 

educaţie tehnologică  şi unele dintre orele 

de abilităţi practice de la clasele I-IV. 

             Conform planului de 

investitii din ultimii ani,  a fost reabilitata 
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reteaua electrica in toata scoala, a fost introdusa apa curenta si s-a facut 

conectarea la reteaua de canalizare si s-a generalizat incalzirea centrala in 

toate corpurile de cladiri ale scolii. Intre  anii 2008-2013 au suportat reparatii 

capitale toate corpurile de cladiri  prin consolidarea lor, schimbarea 

acoperisului, izolarea termica prin montarea geamurilor de tip 

termopan ,montarea lambriului ecologic, inlocuirea dusumelei cu parchet 

etc.s-au efectuat extinderi ale corpului de cladire B si gradinitei pentru crearea 

ambientului educational care sa permita o educatie de calitate.S-au construit 

grupuri sanitare corespunzatoare din punct de vedere al legislatiei in vigoare 

in fiecare dintre cele cele patru  curti ale scolii. 

 

S-au amenajat spatiile de joaca, un spatiu verde si un  parc destinat 

prescolarilor. 

In cursul acestui an a fost data in folosinta o sala de sport destinata 

competitiilor sportive si prevazuta cu dotari specifice si, pentru perioada 

imediat urmatoare, este planificata construirea unei a doua sali de sport in 

curtea scolii destinata activitatilor didactice prevazute de programa de 

educatie fizica. 

 

 

 
             

            Scoala are in proprietate o suprafata de 10 ha teren arabil, lucrat in 

colaborare cu agentii economici la care elevii de la liceu efectueaza  stagiile 

de pregatire practica. 

             In dotarea scolii exista patru microbuze scolare pentru 

transportul elevilor (elevii navetişti din clasele V-X de la Rachelu si elevii 

deliceu, in deplasarea acestora catre locurile de efectuare a practicii ) 

             Spaţiul şcolar este securizat, întreaga incintă a şcolii fiind 

împrejmuită cu gard metalic.Ordinea si paza scolii sunt asigurate de personal 

de specialitate incadrat de Consiliul Local Luncavita.In scoala exista sistem 

de supraveghere video. 
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             Scoala acordă burse  sociale, burse medicale ,bani pentru liceu . 

             Scoala se bucură de o bună cooperare cu instituţiile şi 

oficialităţile locale, beneficiind de un larg sprijin din partea acestora în toate 

demersurile economice şi nu numai . 

              Liceul Tehnologic”Simion Leonescu ”Luncavita are incheiate 

peste 20 de parteneriate si conventii de colaborare cu diferite institutii din 

mediul socio-economic,cultural,de invatamant, de remarcat fiind 

parteneriatele internationale cu  ASSOCIACAO A FORMACAO PROFISISONAL E 

DESENVOLVIMENTO DE MONTIJO ,Jadiflor si Florineve PO,One Word Classrooms 
Boston-Massachustes, Fundatia”ADD BABY”Marea Britanie 
 

    c).Oferta curriculară : 

 

 Intregul proces de predare-învăţare-evaluare se desfăşoară pe 

baza planurilor cadru, planurilor de învăţământ şi 

curriculumului aprobat prin legislaţia elaborată de instituţiile 

abilitate  

 CDL-urile şi CDŞ-urile s-au selectat după o atentă consultare 

cu toţi factorii interesaţi : elevi, părinţi, comunitatea locală, 

agenţi economici, avându-se în vedere  specificul local, 

oferta agenţilor economici, baza materială a şcolii şi 

importanţa pentru elevi a competenţelor căpătate prin 

parcurgerea continuturilor  proiectate la aceste discipline, in 

vederea desfasurarii activitatilor in domeniul 

agroturismului ; 

 Disciplinele optionale care diferentiaza institutia noastra de 

invatamant de institutii comparabile: 

                    -Fantezie si culoare; 

                    -Traista cu povesti 

                     -Utilizarea calculatorului; 

    -Pamantul, planeta albastra,; 

    -Educatia pentru sanatate, 

   -               -Elemente de tehnologie mecanica aplicata in amenajarea 

si intretinerea  pensiunii agroturistice ; 

                   -Elemente de tehnologie agricola aplicata in cultura 

florilor etc 
         Respectand recomandarile MECTS ,planurile de invatamant 

prevad CDS-uri si CDL-uri in deplin acord atat cu preferintele elevilor 

si ale parintilor acestora,  cat si cu cerintele comunitatii locale 
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 In scoala noastra se practică testarea stilurilor de invatare ale elevilor, 

strategile didactice adaptându-se funcţie de necesităţi ; 

 Intreaga strategie didactica are in centrul atentiei elevul, în procesul de 

predare-învăţare-evaluare se apelează atât la metode tradiţionale, cât şi 

metode  activ-participative, funcţie de situaţie, formele de activitate 

sunt diversificate, se au in vedere egalitatea de şanse a elevilor şi se 

monitorizeaza permanent îmbunătăţirea activităţii 

 

 

 

 

     d) Activitatea extraşcolară : 

 

o Ofertă de activităţi extraşcolare este 

diversificată,susţinută de parteneriate cu instituţii de 

interes(Corpul Pacii,Biblioteca Judeţeană, Rezervaţia 

Biosferei Delta Dunării, Rezervaţia Munţii Măcinului, 

Complexul Muzeal Eco-Tulcea, Gradina Botanică Galati, 

muzee, ONG-uri, Televiziunea Română etc) ; 
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     Pe linie educativa s-au desfasurat manifestari cultural 

–artistice generatoare ale unui climat stimulativ de pregatire si de 

atasament al elevilor si al cadrelor didactice la cultura si traditiile 

scolii. 

    Activitati extrascolare desfasurate : spectacole, serbari scolare, 

expozitii de arta plastica, concursuri tematice, prezenta activa in 

media etc, conform calendarului activitatilor educative: 

 Ziua portilor deschise 

 Ziua Dobrogei 

 1 Decembrie 

 Ziua scolii-Sfantul Simeon,3 februarie ; 

 Manifestari dedicate sarbatorilor crestine (Craciun, 

Boboteaza,Paste, Inaltarea-Ziua eroilor) 

 1, 8 Martie 

 Ziua copilului 

 Ziua educatorului  

 Sarbatoarea teilor etc 
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 Ofertă diversificată de proiecte educative pe probleme de 

ecologie, culturale,practicarea mestesugurilor traditionale 

promovarea lecturii etc 

 Implicarea elevilor in proiecte cu finantare 

europeana,exp. Proiectul Leonardo da 

Vinci,LLP-LdV/IVT/2011/RO/178 prin care s-e asigurat 

mobilitatea elevilor de liceu in UE pentru stagii de pregatire 

practica si care a creaza oportunitati pentru asigurarea unui 

parteneriat transnational functional. 

 

                                     

 

 

       

 

                                                                 

 

o In scoala functioneaza mai multe cercuri scolare : 

cercul de pictura, cercul de literatura, cercul de 

astronomie, cercul «Prietenii pompierilor », cercul de 

ciculatie rutiera, cercul de ecologie , cercul de jurnalistica, 

cercul de religie etc 

 

  RETELE DE COLABORARE 

           PARTENERI 

 

1 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TULCEA 

Adresa  : str. Dobrogeanu Gherea , nr 3-4 Tulcea 

Telefon 0240/ 515771; 0240/514489 fax 511886 
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E- mail;isjtl.@isjlt.edu.ro 

2 ARACIP 

3 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TULCEA 

4.ONG”DARIEN BOOK AID”BOSTON SUA 

5.ASOCIATIA”ONE WORLD CLASSROOMS”BOSTON ,SUA 

6.MUZEUL SATULUI,BUCURESTI; 

7.ASOCIATIA “CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMANIA”; 

8.REZERVATIA NATURALA”MUNTII MACINULUI”; 

9.COMPLEXUL MUZEAL”ECO-TULCEA”; 

10. COLEGIUL AGRICOL „NICOLAE CORNATEANU” 

ADRESA.: STR: ISACCEI; NR:104 

Telefon . 534955; fax.534701 

DIRECTOR: CIUMACENCU ECATRINA 

TEL:0747284019 

11. GRUPUL SCOLAR ISACCEA 

adresa : str. 30 Decembrie, nr 75 

 Telefon 0240/540301, fax  0240/540301 

Tel:0213121289 

Fax:0213123004 

13. JADIFLOR , Breja do Lobo Jardia Apartado 7, 2870-683  

Adresa :Montijo, Portugal , tel. 0351 212 387 280, Fax. 0351 212 387 289, 
www.jadiflor.pai.pt 

14.FLORINEVE, Seixalinho-Apartado 66, 2874-909,  

Adresa :Montijo,Portugal,Tel. 00351 212 323 317,Fax: 00351 212 309 300,e-mail: 
florineve@sapo.pt, www.florineve.pt 

15 .AFDPM ASSOCIACAO A FORMACAO PROFISISONAL E 
DESENVOLVIMENTO DE MONTIJO   

Adresa:Rua José de Almada Negreiros, nº 217, 2870-442 Montijo, Portugal   

16 ONG. “NATURA ZAMBESTE” 

17.COLEGIUL “DELTA DUNARII ”TULCEA 

18.BIBLIOTECA JUDETEANA TULCEA 

19. Politia, Primaria, Biserica, DSP, ITM Tulcea 

20.CENTRUL DE CONSILIERE,PREVENIRE SI PREVENIRE 

ANTIDROG TULCEA 

 
LISTA AGENTILOR ECONOMICI CU CARE SCOALA ARE STABILITE 

RELATII DE PARTENERIAT OFICIALE (PROTOCOALE) CONVENTII  

 

tel:0213121289
http://www.jadiflor.pai.pt/
http://www.florineve.pt/
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Nr  

crt 

Denumirea 

agentului 

economic 

Nr de 

inregistrare la 

agentul 

economic a 

actului de 

constituire a 

parteneriatului 

Domeniul de 

activitate al 

parteneriatul

ui 

Sediul(adres

a, tel./fax, 

e-mail) 

Persoana de 

contact(responsabil

ul privind 

parteneriatul din 

partea partenerului) 

1 S.C :Transion 

Trading S.R.L. 

114/10.09.201

2 

Instrure 

practica 

Luncavita 

0747293971 

Grigore Traian 

2 S :C . Agrogrig 

S.R.L. 

169/20.09.201

2 

Instruire 

practica 

 

Luncavita 

0743026808 

Grigore Eugen 

4 S.C. 

Agocom-Soim

ul S.R :L. 

232/16.11.201

2 

Instruire 

practica 

Garvan 

0744706298 

Moglan Costel 

5 S.C .FBC 
UNIVERSAL 

SRL 

1097./01.10.20

12 

Instruire 

practica 

Vacareni 
721112314 

 

Taranu Dorina 

 

 1.3  Rezultatele de menţionat ale unităţii noastre şcolare, din anul 

scolar 2013-2014 : 

 Promovabilitatea a fost de 97 % la ciclul primar, 

                          de 95% la ciclu gimnazial si de 95 % la        

liceu,indicatori  

                        caror valori sunt superioare celor pe judet. 

 Abandonul scolar  a fost, in anul scolar 2012-2013 sub 1% la 

nivelul intregii unitati de invatamant 

 Frecventa abaterilor prin note scazute la purtare  ca 

urmare a numarului mare de absente si abaterilor de la 

disciplina a fost, in anul scolar precedent,  de 26% la 

gimnaziu  iar la nivelul liceal de 48%. 

 Promovabilitatea la Evaluarea Nationala 2013 a fost de 

74% la limba si literatura romana si de 46% la matematica 

 La 69% dintre disciplinele de învăţământ elevii au înregistrat 

progres la învăţătură, fapt reieşit din raportarea rezultatelor 

evaluarii  sumative la rezultatele înregistrate la evaluarea 

iniţială ; 

 Elevii de gimnaziu s-au evidentiat cu ocazia participarii la 

olimpiada scolara de limba si literatura romana,obtinand 

mentiuni la faza judeteana. 

 97 % dintre elevii care au absolvit ,in anul scolar 

2012-2013,ciclul inferior al liceului la Luncavita  au continuat 
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studiile in acelaşi domeniu şi în aceeaşi calificare, prin ciclul 

superior al liceului,nivelul  3; 

 Conform interpretării chestionarelor adresate elevilor , în 

legătură cu oferta educaţională a şcolii,91% dintre aceştia  

s-au declarat mulţumiţi , se simt în siguranţă în şcoală şi în 

centrul atenţiei întregului personal al unitatii noastre de 

învaţamânt . Oferta educationala a scolii a fost apreciata ca 

fiind foarte buna de 86% dintre parinti(interpretarea 

chestionarelor adresate parintilor 

 Au fost dezvoltate parteneriate eficiente cu 5 agenti economici 

de profil din zona, rezultatul acestora fiind colaborarea la 

elaborarea si derularea CDL-urilor, desfasurarea instruirii 

practice a elevilor in conditii de productie, participarea 

reprezentantilor agentilor economici la evaluarea 

competentelor elevilor, angajarea unora dintre absolventi; 

 Prin accesarea fondurilor europene-proiect Leonardo da 

Vinci,s-a asigurat mobilitatea unui grup de 15elevi in 

Portugalia pentru efectuarea unui stagiu de pregatire practica la 

doua companii cu obiect de activitate cultura florilor pentru 

formarea ,la elevi, a competentelor de specialitate si pentru 

dezvoltarea competentelor lingvistice de limba engleza si 

portugheza. 

 Au fost obtinute premii la concursurile “Fii inteligent la 

matematica!”,”Comunicare,ortografie.ro”,”Euroscolarul” 

 

Rezultate in activitatea extrascolara : 

 Elevii  scolii, reuniti in ansamblul “Mosoaiele”.au obtinut in cursul 

anului precedent numeroase recunoasteri si premii la  activitati 

extrascolare : Premiul de Excelenta la Festivalul Traditiilor de Iarna din 

jud Tulcea, premiul de excelenta la Slobozia,la Cumpana,au sustinut 

spectacole artistice la diferite televiziuni, la Palatul Parlamentului etc 

 Premiul II la festivalul traditiilor de primavara 

 Premiul I la concursul “ Prietenii pompierilor”; 

 Diploma de excelenta la concursul de arta international, One Word 

Classrooms,SUA 

 Diploma de excelenta pentru Campania”Daruieste un zambet!” 

 Premiul I la Festivalul National”Comorile Neamtului”,2013 

 Premiul I la Festivalul International”Pestisorul de Aur”,Tulcea,2013 

 Locul I la Festivalul “Leru-i,ler!”2013          
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 Toata pregatirea elevilor este fundamentata pe legislatia de protectie a 

mediului inconjurator, de impletire a modalitatilor de satisfacere a 

cerintelor umane cu necesitatea prezervarii naturii inconjuratoare.  

 

 
 


