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Raport de evaluare internă a calităţii 

Anul scolar 2017-2018 

 

 

Raport pentru anul scolar 2017-2018, finalizat la data de 31.08.2018 de către CEAC, având 

următoarea componenţă: 

Preşedinte de comisie: prof. Deaconescu Daniela 

Membrii : prof. Stoican Alina Florentina - secretar 

                 prof. Tărceatu Marius Florian 

      prof. Fecioru Maria Cristina 

      prof. Preduşel Patricia Gilda Gabriela 

      prof. Paladi Ani Marie, reprezentant sindicat FSLI 

Dna. Dumitru Corina, reprezentant al Comitetului de părinţi 

Dna. Eremia Dan, reprezentant al Primarului Sectorului 1 

 

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE 

 

 

A) DATE DE IDENTIFICARE: 

 

Denumire unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială de arte „Iosif Sava” 
 

Localitate/judeţ: Bucureşti 

Adresa: 

Str Constantin Disescu nr. 37, sector 1 

Cod poştal: 011088 

Telefon   (incluzând prefixul de zonă): 021-2312470 Fax: 021/2220616 

E - mail: muzica1@hotmail.com 

CIF / CUI : 

CUI 20769395 

Niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale autorizate să funcţioneze 

provizoriu/acreditate: Invatamant primar si gimnazial conform Ordinului M.E.C. 3638/11.04.2001 

 

 

INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar 2016/2017 

 Cifra de scolarizare este de 400 elevi, din care 330 la secţia muzică si 70 la secţia arte plastice, din care 

primar 170 elevi (140 la sectia muzica şi 30 la secţia arte plastice) şi gimnazial 230 elevi (190 la secţia muzică 

şi 40 la secţia arte plastice). Total 23 clase (20 muzică, 3 arte plastice). 

mailto:muzica1@hotmail.com
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Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

clase/ grupe 

Număr de copii 

/ elevi 

Forma 

de învăţământ 

Limba de predare  

Primar, 

din care  

cl. I 2 30 zi Română  

cl. a –II-a 2,5 30 M +10 AP zi Română  

cl. a –III-a 2,5 40 M + 10 AP zi Română  

cl. a –IV-a 3 40 M + 10 AP zi Română  

Total  10 140+30=170    

Secundar 

inferior 

Gimnaziu,  

din care 

cl. a –V-a 2,5 45 M + 10 AP zi Română  

cl. a –VI-a 3,5 60 M + 10 AP zi Română  

cl. a –VII-a 3,5 45 M + 10 AP zi Română  

cl. a –VIII-a 3,5 40 M + 10 AP zi Română  

Total 13 190+40=230    

 

B) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE 

C1. PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE 

 

Nume şi prenume director: Dobre Cristian ,  grad didactic I, vechime în învăţământ   22 ani, are norma 

de bază în unitatea de învăţământ, modalitatea de numire în funcţie – CONCURS, luna iulie 2017. 

C2. PERSONAL DIDACTIC  

 

Personalul didactic angajat in acest an cuprinde    profesori titulari,   profesori suplinitori, profesori 

asociati si   in cumul cu pensia, incadrarile facandu-se numai cu cadre didactice calificate.  

 

Personal didactic 

angajat: 

total  preşcolar  primar gimnazial liceal postliceal 

- cadre didactice titulare 26  2 24   

- cadre didactice 

suplinitoare / cu norma 

de bază în unitatea de 

învăţământ 

 37   
cadr

e 

did.  

Supl.

, 

pens.

+ 

asoci

ati 

 8 29   
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Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: Număr personal 

didactic 

Necalificat 
Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără definitivat 

1 44 3 7 8 - 

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 

Vechi

-me 

 

0-1 

ani 

1-5 

ani 

5-10 

ani 

10- 15 

ani 

15- 20 

ani 

20-25 

ani 

22-25 

ani 

25-30 

ani 

30-35 

ani 

35-40 

ani 

Peste 

40 ani 

Peste 25 ani (cf Legii 153/2017 

- în 

învăţă

-mânt 

8 7 2 4 5 8 2 1 6 2 18 

- în 

unitat

e 

- 3 1 2 5 4 2 1 4 0 11 

 

Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe: 

 Sub 

25 

25-29  30-34 

  

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 Peste 60 

M - 1 4 0 2 0 2 2 4 

F 1 2 5 4 2 1 4 1 28 

 

C3. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

    Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:   

Funcţia Număr persoane  Calificarea  (DA sau NU) 

Secretar 1 Da 

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal didactic auxiliar,  conform normativelor în 

vigoare:100.%           

  

C4. PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV) 

Total personal nedidactic angajat: 6 

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:   

Funcţia Număr persoane  Calificarea  (DA sau NU) 

Funcționar 0,5 /magaziner 0,5 1 Da 

Ingrijitoare 1 Da 
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Paznici 2 Da 

Muncitor I 1 Da 

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal nedidactic,  conform normativelor în vigoare:100% 

C) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

construita 

1. Săli de clasă /grupă 33+3 arte pl. 739,47 mp 

2. Cabinete* -  

3. Laboratoare* -  

4. Ateliere* -  

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi 

sport* 

-  

6.  Spaţii de joacă * -  

7. Alte spaţii – Sali festive 1  

 

Unitatea  funcţionează  cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind 

de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind de 5 minute schimbul 1, 10 minute 

schimbul 2. 

 

D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tip şi număr document de deţinere a 

spaţiului 

Număr 

spaţii 

Suprafaţă 

(mp) 

--1. Bibliotecă 

şcolară / centru 

de informare şi 

documentare 

-  

1 

 

14 mp 

3.Sală 

pentru  

servit 

masa* 

2. 

Dormitor * - -  

4. Bucătărie * - -  

5. Spălătorie * - -  

6. Spaţii sanitare Toalete 9 50mp 

7. Spaţii 

depozitare 

materiale 

didactice 

Magazie instrumente muzicale 

Arhiva 
 

1      20 mp 

8. Alte spaţii*    

TOTA

L 

    

   

 

E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 
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Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1 30 mp 

2. Spaţiu destinat echipei 

manageriale 

1 20 mp 

3. Contabilitate * - - 

4. Casierie  * - - 

5. Birou administraţie* - - 

 

CURRICULUM  

 Curriculum  utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional aprobat prin O.M.E.C. cu 

numărul 3638 din data 11.04.2001 

 

PARTEA A II-A 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE 

 

1. Dezvoltare resurse umane 

 

Puncte tari 

Sustinerea inspecţiilor pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice. 

Interesul crescut pentru formarea continuă a cadrelor didactice. 

 

Cadre didactice inspectate 

   

- Radu Nicoleta – muzică instrumentală – flaut - a susţinut o inspectie speciale de definitivat în 

data de 21.12.2017 (ulterior a solicitat retragerea dosarului depus deoarece a intrat în concediu 

medical pentru sarcină şi lehuzie – cerere aprobată de ISMB cu nr. 14077/15.05.2018) 

- Stoican Alina Florentina- muzică instrumentală – pian complementar, a susţinut inspecţiile 

speciale de definitivat în datele de 14.12.2017 si 29.03.2018 

- Milea Elena – teorie/solfegiu/dicteu,  a susţinut IC2 pentru gradul didactic II în data de 

26.03.2018 

- Tărceatu Marius Florian - muzică instrumentală – pian, a susţinut inspecţia specială petru 

gradul didactic II în data de 20.04.2018; 

- Micu Ramona – teorie/solfegiu/dicteu - a susţinut IC2  pentru gradul didactic I în data de 

26.03.2018; 

 -Fecioru Maria Cristina - muzică instrumentală – violă - a susţinut IC1 în vederea înscrierii la 

gradul didactic II. 

La perfectionarea prin grade didactice se adaugă cea prin cursuri și cea prin Doctorat.Trei dintre 

doamnele profesoare sunt inscrise la Doctorat:Jipa Diana,Păduraru Anca Elena și Sinaci Anca,iar 

numeroși profesori au partcicipat la cursuri de formare și perfecționare. 

             Toate cadrele didactice au obţinut în urma efectuării inspecţiilor nota maximă (10) sau calificativul 

FB (foarte bine). 
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Cursuri  de formare și perfecționare efectuate de personalul didactic și de cel didactic 

auxiliar: 

 Septembrie 2017: Managementul formării. Implementarea eficientă a curriculumului 

gimnazial. Curs organizat de CCD. Participă Dăscălescu Elena şi Oprescu Ion Gheorghe, 

profesori titulari la catedra de arte plastice. 

 22-23.09.2017: Seminarul Dalcroze de ritmică, solfegiu și improvizație muzicală. Participă 

prof. Deaconescu Daniela, Fecioru Maria Cristina şi Preduşel Patricia Gilda Gabriela. 

 10-12.10.2017: Seminarul Kodaly. Participă prof. Fecioru Maria Cristina şi Preduşel Patricia 

Gilda Gabriela. 

 În perioada octombrie 2017 – iunie 2018,  Stoican Alina Florentina, profesor titular la catedra 

de pian complementar, a participat la  Modulul psihopedagogic nivel II, organizat de 

Universitatea Titu Maiorescu în cadrul DPPD. Aceeaşi doamnă profesoară a efectuat în lunile 

octombrie-noiembrie 2017 cursul Management și Leadership Educațional. 

 22 - 24 noiembrie 2017: cursul Salarizarea în sistemul bugetar – legea 153. Participă Dumitru 

Corina, secretara școlii. 

 19-23.12.2017:  Curs de formare profesor metodist.  Participă profesor Paladi Ani Marie. 

 8-10.12 2017: Scrierea proiectelor europene. Participă prof. Deaconescu Daniela. 

 8-10.12 2017: Monitorizarea implementării standardelor de control managerial. 

Participă profesorii Dobre Cristian și Paladi Ani Marie. 

 4.01.2018 - 10.02.2018: Metodica predării – învățării – evaluării eficiente în instituțiile de 

învățământ preuniversitar. Participă profesorii: Angelescu Claudia, Anghel Mihaela Eugenia, 

Apetrei Răzvan, Badea Carmen Mihaela, Băleanu Grigore, Barbu Mariana, Chirănuș Tiberiu 

Mihai, Crăciun Florian, Deaconescu Daniela, Deaconescu Marina, Deaconescu Mihaela, 

Dăscălescu Elena, Dobre Cristian, Dumitrașcu Doina, Fecioru Maria Cristina, Feier Sergiu Dan, 

Grigorescu Răzvan Mihai, Rădulescu Irina, Jipa Diana, Micu Ramona, Milea Elena, Militaru 

Ilie, Militaru Cristina, Nica Butunoi Raluca, Niță Mineta Emanuela, Oprescu Ion Gheorghe, 

Oros Emanuel, Păduraru Anca, Paladi Ani Marie, Paladi Tudor, Predușel Patricia Gilda Gabriela, 

Sinaci Anca Elena, Stoican Alina, Țăran Marina, Tărceatu Marius Florian, Tiberian Anca, Toth 

Laura, Tufeanu Ana Maria, Vieru Mihaela Olivia. Cursul a fost organizat de Asociaţia Egomundi 

Călăraşi şi a oferit participanţilor un număr de 30 credite profesionale transferabile. 

 15-16.02.2018: Conferinţa Internaţională de Studii şi Cercetări Doctorale  de la Timișoara. 

Participă prof. Anca Păduraru, profesor doctorand. 

 16.03.2018 – 17.06.2018: Eficientizarea managementului instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar. Participă profesorii Anghel Mihaela Eugenia, Dobre Cristian, Paladi Ani Marie, 

Preduşel Patricia şi Vieru Mihaela Olivia. Cursul a fost organizat de Asociaţia Egomundi 

Călăraşi și a oferit participanților câte 30 credite profesionale transferabile. 
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 23.03.2018 – 17.06.2018: Inovare şi schimbare în instituţiile de învăţământ preuniversitar. 

Participă profesorii Anghel Mihaela Eugenia, Dobre Cristian, Paladi Ani Marie, Preduşel Patricia 

şi Vieru Mihaela Olivia. Cursul a fost organizat de Asociaţia Egomundi Călăraşi și a oferit 

participanților câte 30 credite profesionale transferabile. 

 În data de 31.05.2018 prof. Anghel Mihaela Eugenia, Paladi Ani Marie şi Pârlea Mihaela  au 

susţinut referate în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice Cunoaştere, flexibilitate şi 

adaptabilitate în educaţia artistică a elevilor de vârstă şcolar, ce a avut loc la Şcoala 

Gimnazială de Arte “Iosif Sava”. Celelalte cadre didactice au avut o participare pasivă. 

 

 În perioada 9-10 iunie 2018, doamnele profesoare Preduşel Patricia Gilda Gabriela şi Fecioru 

Maria Cristina au efectuat 10 ore de pregatire profesională continuă, prin participarea la 

Festivalul International de Educaţie “FIEdu 2018” ediţia a III-a, de la Ploieşti. În cadrul 

evenimntului s-au desfășurat ateliere interactive în care a fost explorat conceptul de colaborare 

globală împreună cu experți internaționali în educație. 

 

 15-20.07.2018: IntegrareaTIC în procesul de management al documentelor școlare. Participă 

prof. Dobre Cristian Acelaşi curs a fost efectuat de prof. Deaconescu Daniela, în perioada 5-

10.08.2018. Cursul, a fost organizat de Formenerg S.A. și a oferit participanților un număr de 15 

credite profesionale transferabile. 

 În perioada 16-22.07.2018,  prof. Anca Pădurau a participat la un masterclass de Pian  la 

Accademia del Ridotto, Stradella, Italia.  

 

Puncte slabe 

Imposibilitatea de a acoperi toate normele didactice cu profesori titulari prin neprezentarea la 

Concursul naţional unic. 

    

2. Dezvoltare bază materială 

 

Puncte tari 

Beneficiem de condiţii materiale foarte bune, şcoala fiind  reabilitată şi modernizată. Aceasta oferă 

săli de clasă în număr suficient, cu mobilier modern şi instrumente noi, sală de concerte şi grupuri sanitare 

curate şi la standarde superioare. Cancelaria a fost dotată în acest an cu o imprimantă multifuncţională și 2 

calculatoare noi cu conectare la internet, dând profesorilor posibilitatea de informare, audiere lucrări 

muzicale și lucru la computer. Biblioteca și-a îmbogățit fondul de carte cu partituri noi. 

S-au montat 7 noi aparate de aer condiţionat în sălile de clasă, iar mânerele de la geamuri şi uşa de la 

intrarea la etajul I au fost schimbate; calitatea iluminatului din fiecare clasă a fost considerabil îmbunătățită, 

prin înlocuirea vechilor neoane cu unele cu led, mai puternice. De asemenea, s-au cumpărat foarte multe 

accesorii pentru instrumentele cu corzi (păr pentru arcuşe, căluşe, cordare, soluţie pentru curăţat corzi, 

sacâz, scăunele şi corzi chitară etc), o pianină Yamaha, 3 table cu liniatură muzicală petru desfășurarea 

orelor de teorie, panouri de plută pentru fiecare clasă și 3 aviziere. Pentru personalul nedidactic s-a cumpărat 
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echipament de protecție și o freză de curățat zăpada, iar pentru părinți s-a montat în curtea școlii o toaletă 

ecologică. 

Şcoala vine în sprijinul elevilor împrumutându-le instrumente muzicale pentru studiul individual şi 

oferă condiţii bune pentru desfaşurarea orelor de pian, prin dotarea fiecarei săli cu pianine, înnoirea 

permanentă a instrumentelor şi acordajul periodic. În unele săli există chiar pianine electrice, iar sala de 

festivităţi oferă posibilitatea de a da realmente un concert, întrucât este dotată cu un două piane – unul de 

concert şi altul electric.  

 

Puncte slabe 

Şcoala nu beneficiază de acordor şi reparator de instrumente muzicale; pentru întreţinera acestora se 

ocupă parinţii din fonduri proprii. 

Este necesară o sală de concerte mai mare pentru ca evenimentele muzicale organizate de şcoală sunt 

numeroase şi participarea este tot mai mare. 

 

3. Relaţii publice şi comunicare 

 

- Fiecare profesor comunică cu familia elevului prin caietul de corespondenţă care este completat la fiecare 

lecţie de instrument si sedinţele cu părinţii. 

- Părinţii sunt invitaţi să participe la toate evenimentele culturale organizate de şcoală ce au loc lunar fie în 

sala festivă, fie în săli de concert din capitală. 

- Comunicarea cu comitetul de părinţi se efectuează prin şedinţele organizate semestrial. 

- Existenţa site-ului şcolii iosifsava.ro şi adresa de mail muzica1@hotmail.com  pentru o mai bună 

comunicare cu partenerii sociali, instituţiile locale şi părinţii. 

- Oferta educaţională a fost permanent înbunătăţită şi adusă la cunoştinţa părinţilor prin afişare la avizier şi 

pe site-ul şcolii. 

- Participarea celor mai buni elevi ai şcolii în emisiuni de radio şi televiziune. 

- Au fost realizate parteneriate artistice cu instituţii de cultură şi educaţie: Liceul „Bălașa Doamna” 

Tărgoviște, centrul cultural ARCUB, Asociația Eurocult, Casa Corpului Didactic București, Asociația 

culturală Heart-Core, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Muzel Şuţu, Fundaţia „Iosif Sava”, 

Fundaţia ACCUUM, Colegiul Național ”Ion Maiorescu” Giurgiu, Clubul Copiilor Sebeș – Alba, Liceul 

Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Flămânzi, Asociația Cultural Științifică ”Vasile Pogor” Iași, Asociația 

Philson Young, Asociația DUO Alternative, Primăria Sectorului 1 Bucureşti, Şcolile Gimnaziale de Arte nr. 

3 și 4, Universitatea Națională de Muzică București, Universitatea Națională de Arte, Universitatea 

București, Comitetul Olimpic Sportiv Român, Fundaţia „Remember Enescu”, Fundația „Instrucţie-

Creativitate-Artă”. 

 

mailto:muzica1@hotmail.com
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4. Efectele activităţilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei 

 

- Participarea  profesorilor într-un numar foarte mare la obţinerea de grade didactice şi cursuri de 

perfecţionare, îmbunătăţirea continuă a bazei materiale şi comunicarea rapidă şi eficientă cu toţi factorii 

implicaţi în educaţie a dus la îmbunătăţirea performanţelor elevilor la clasă şi la participarea lor în număr tot 

mai mare la activităţile şcolii, cu rezultate la competiţii şcolare şi extraşcolare. Elevii care au obţinut premii 

la olimpiadă şi concursurile ce figurează în Calendarul MECTS au fost premiaţi de către Primăria Sectorului 

1 cu bani şi cu o tabără la mare, iar cei cu rezultate excepţionale beneficiază de burse. De asemenea, pentru 

profesori și personalul didactic auxiliar s-a oferit o tabără la Predeal. 

- A fost îmbunătăţit Proiectul de dezvoltare instituţională cu programe şi activităţi la iniţiativa Consiliului 

profesoral, a părinţilor, a administraţiei locale şi a altor instituţii. 

- Proiectarea activităţilor compartimentelor şi comisiilor s-a facut  pe baza colectarii feed-back-ului. 

- Proiectarea activităţilor de învăţare s-a facut în conformitate cu nevoile elevilor. 

- S-au realizat activităţi metodice în şcoală cu participarea cadrelor didactice (lecţii deschise, dezbateri pe 

teme pedagogice, referate de specialitate) 

- Îmbunătăţirea activităţii didactice prin folosirea rezultatelor activităţilor metodice sau de cercetare 

ştiinţifică desfăşurate la nivel local şi municipal 

- Testări periodice asupra nivelului de pregătire a elevilor 

- Îmbunătăţirea functionalităţii spaţiilor şcolare. 

- Planificarea activităţilor extracurriculare. 

- Îmbunătăţirea proiectelor de parteneriat cu reprezentanţii comunităţii, prin participarea elevilor, a părinţilor 

şi corpului profesoral la diverse activităţi organizate de către comunitate sau implicarea comunităţii  în 

activităţile organizate în cadrul şcolii. 

 

Activităţile muzicale în care a fost implicată Școala ”Iosif Sava”  

 

– Septembrie 2017 – elevi interpreți în Piața Festivalului Internațional „George Enescu” 

– 26.10.2017- Recital instrumental desfăşurat la sala de concerte a Şcolii „Iosif Sava”  

– 3.11.2017 – Concert la gala decernării premiilor pentru concursul naţional "Jocurile Olimpice în 

imaginţia copiilor" organizat de Comitetul Olimpic Sportiv Român 

– 11.11.2017 – Concursul de chitară ”Toamna muzicii vechi”, organizat la Școala Gimnazială de Arte 

nr. 3 

– 17-20.11.2017 – Concursul național ”Paul Constantinescu”, Ploiești 

– 16.11.2017 – Recital instrumental „Speranţe, confirmări” desfăşurat în parteneriat cu Fundatia 

culturală “Remember Enescu” la sala de concerte a Şcolii „Iosif Sava”  
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–  24.11.2017- Recital instrumental în şcoală - „Armonii de toamnă organizat la sala de concerte a 

Şcolii „Iosif Sava” 

– 25-26.11.2017- Festival- Concurs Internaţional „Paul Polidor”- organizat şi desfăşurat la Şcoala 

Gimnazială de Arte nr.4.  

– 28.11.2017- Festival de muzică românească – ediţia a XVIII-a – desfăşurat la sala de concerte a 

Şcolii „Iosif Sava” 

–  decembrie 2017 – audiții de clasă 

– 01.12.2017 – Concert organizat de Fundaţia “Remember Enescu” la Sinaia 

– 2.12.2017 – Concert Fundaţia “Remember Enescu” la Buşteni 

– 6.12.2017 – Concert instrumental susţinut cu ocazia galei decernării premiilor pentru concursul de 

literatură „Un condei numit fair play” 

– 7.12.2017 – 2017 – Recital instrumental „Speranţe, confirmări” desfăşurat în parteneriat cu 

Fundatia culturală “Remember Enescu” la sala de concerte a Şcolii „Iosif Sava”  

– 9-10.12.2017 – Concursul Național ”Magic Piano” 

– 10.12.2017- Concursul Naţional de Interpretare “Magia colindelor”organizat de Colegiul Naţional 

de Muzică „George Enescu” şi Asociaţia „Părinţii Aproape”- ed. a V-a  

–  15-17.12.2017- Concursul Naţional de Interpretare „Dan Cumpătă” organizat de Fundaţia 

Culturală „Remember Enescu” la Şcoala Gimnazială de Arte nr. 3 

–  15-22.12.2017 – Expoziţie cu tematica sărbătorilor de iarnă la Şcoala „Iosif Sava” 

– 17.12.2017- Festival de colinde „Crăciun în festival”- organizat şi desfăşurat la Şcoala Gimnazială 

de Arte nr.2.  

– 19.12.2017 - Concert de Crăciun desfăşurat la sala de concerte a Şcolii „Iosif Sava”  

– 22.12.2017 - Concert caritabil de Crăciun organizat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială de Arte nr. 

3 pentru copiii din Valea Plopului 

– 18.01.2018 – Gala concursului ”Dan Cumpătă” 

– 25.01.2018 - Recital instrumental „Speranţe, confirmări” desfăşurat în parteneriat cu Fundatia 

culturală “Remember Enescu” la sala de concerte a Şcolii „Iosif Sava” 

–  30.01.2018 – Concurs municipal de tehnică pianistică organizat la Şcoala „Iosif Sava” 

– 4.02.2018 – Concursul Național de Teorie și Solfegii, organizat de Școala Gimnazială de Arte nr. 4 
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– 22.02.2018 - Festival de muzică barocă la  sala de concerte a Şcolii „Iosif Sava” 

–  23.02.2018 - Olimpiada Naţională de Muzică- faza pe şcoală.  

– 23.02-04.03. 2018 - Concurs Internaţional de Muzică Instrumentală „Tinere talente” organizat de 

Fundaţia “Lira Humanitas” în parteneriat cu Şcoala Gimnazială de Arte nr.2 

– 28.02.2018- Concert de ziua Şcolii Gimnaziale de Arte „Iosif Sava”, organizat la Palatul Şuţu în 

parteneriat cu Fundatia ACCUMM 

– martie-iunie 2018 – audiții de clasă 

– 02.03.2018 Concursul național ”Margareta Sterian”, Buzău 

 

– 03.03.2018 Concursul național ”Ada Ulubeanu”, organizat la Colegiul Național de Muzică ”George 

Enecu” 

– 12-17.03.2018 - Concursul Naţional „Victor Giuleanu” organizat la Colegiul Naţional de Muzică 

“George Enescu” 

– 15.03.2018 - Recital instrumental „Speranţe, confirmări” desfăşurat în parteneriat cu Fundatia 

culturală “Remember Enescu” la sala de concerte a Şcolii „Iosif Sava” 

– 17.03.2018 – Concursul de Muzică Barocă 

 – 23.03 Festivalul de muzică romantică desfălurat la sala de concerte a Şcolii „Iosif Sava” 

–  30-31.03.2018 - Concurs Internaţional de vioară şi violă „Muzica uneşte Europa”, ed.a II a, 

organizat la Filarmonica “Palul Constantinescu” din Ploieşti 

– aprilie 2018 – Concursul Grand Prize Virtuozo - Viena 

– 11.04.2018 – Gala concursului ”Grand Prize Virtuoso” – Viena, Austria; participă eleva Petrescu 

Irina 

–  12-15.04.2018 - Concurs Internaţional de vioară „Modest Iftinchi” organizat la Colegiul Naţional 

de Muzică “George Enescu” 

–  14.04.2018 - Festivalul - Concurs Naţional „Star de 5 stele”, ediţia a VI-a, organizat de Şcoala de 

Muzică “Studio Intermezzo” 
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–15.04. 2018 – Recital de pian al elevei Stoica Anita susţinut la sala mică a Ateneului Român 

– 21.04.2018 - Concurs Naţional de Interpretare Instrumentală „Timotei Popovici”, ed.a XVI a, 

organizat de Liceul de Artă Sibiu 

– 21.04.2018 - Concurs Naţional ”Treptele chiatarei” organizat de  Asociația de chitară ”Valahia” 

– 21-22.04.2018 – Concursul Național ”Magic Piano” 

 

– 22.04.2018 – Concursul Național ”ProPiano” de muzică românească 

–  23-25.04.2018- Concurs Naţional de Interpretare „Muzică clasică”, ed.a XVIII a, organizat la 

Şcoala Gimnazială de Arte nr. 4  

–  25-28.04.2018 - Concursul „Amadeus”, ediția I, organizat de Şcoala Gimnazială de Arte nr.5 

– 26.04.2018- Festivalul fraţilor muzicieni desfăşurat la sala de concerte a Şcolii „Iosif Sava” 

– 27-29.04.2018 - Concurs Naţional de Interpretare Instrumentală „Corneliu Cezar”, ed.a III a, 

organizat la Şcoala Gimnazială de Arte nr. 2 

– 3-4.05. 2018 – Concursul Național “Victor Ceaikovski”, organizat la CNA “Dinu Lipatti” 

– 04-06.05.2018 – Concursul de pian ”Irina Şaţchi”, Rm. Vâlcea 

–  9-11.05.2018 - Concursul Municipal „In memoriam Iosif Sava” organizat de Şcoala Gimnazială de 

Arte nr.3 în parteneriat cu Şcoala Gimnazială de Arte “Iosif Sava” 

–  11-13.05.2018 - Concursul Naţional „Gradus ad Parnassum” organizat de Colegiul Naţional de 

Muzică “George Enescu” 

– 13.05.2018 – Concursul ”Iulia Haşdeu”, Câmpina 

– 15-16.05.2018 – Concursul “micul solfegist” desfăşurat la Şcoala Gimnazială de Arte “Iosif Sava” 

– 14-20.05.2018 - Festival - Concurs „Bucuria muzicii” organizat de Şcoala Gimnazială de Arte nr. 5 

în colaborare cu Clubul Copiilor sector 1 

–  17-19.05.2018 - Concursul Municipal „Dan Voiculescu” organizat de Gimnazială de Arte nr. 3 
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– 17-20.05.2018 – Concursul internațonal ”George Georgescu”, desfășurat la Tulcea 

–  18.05.2018 - Concertul Absolvenţilor organizat la sala de concerte a Şcolii „Iosif Sava” 

–  21-25.05.2018 - Concursul Naţional „Iosif Sava” organizat de şcoala noastră 

– 23.05.2018 – Concurs Național de Compoziție organizat de Pro Piano, România 

– 22-24.05.2018 – Concursul Național “Ion Dumitrescu”, organizat de Școala Gimnazială de Arte nr 3 

– 30.05.2018 - Concertul boboceilor desfălurat la sala de concerte a Şcolii „Iosif Sava” 

– 31.05.2018 - Concert de Ziua Copilului organizat la Institutul Maghiar  

– 01.06.2018 - Emisiune în direct de Ziua Copilului la Radio România Antena Satelor, moderată de 

Nicolae Gagiu 

– 02.06.2018 – Concursul național ”Prietenii muzicii” 

– 07.06. 2018 - Concertul clasei I pian desfăşurat la sala de concerte a Şcolii „Iosif Sava” 

– 09.06.2018 recital de pian susţinut la Palatul Brâncovenesc de elevele Stoica Anita şi Cherecheş 

Sofia 

– 9-10.06.2018 – Concursul internațional ”Tudor Dumitrescu” 

– 13.06.2018 recital instrumental susţinut de eleva Stoica Anita la Palatul Şuţu  

– 11-14.06.2018 - Concursul Naţional “Marele Premiu” desfăşurat la Palatul Copiilor 

– 11-14.06.2018 – Concursul Internațional ”Pro Piano” București 

– 14.06.2018 - Festival de muzică distractivă organizat la sala de concerte a Şcolii „Iosif Sava” 

– 14.06.2018 – Concert al societății ”Muzica” desfășurat la sala mică a  Ateneului Român 

– 2-5.07.2018 – Concursul Internaţional ”Mihaela Ursuleasa” - Bucureşti 

– 9-11.07.2018 – Transilvania International Piano Competition – Braşov 

– 23-29.07.2018 – Tabără muzicală la Poiana Brașov  

– 29.08.2018 – recital de pian susținut la Sala Auditorium a UNMB de către prof. Anca Păduraru 
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- Participarea profesorilor in juriile concursurilor 

Profesorii Şcolii Gimnaziale de Artă „Iosif Sava” au participat în jurii la numeroase întreceri 

artistice: Olimpiada de muzică instrumentală faza pe şcoală și faza zonală, Concursul Național de Muzică 

Clasică (de la Școala Gimnazială de Arte nr. 4), Concursul Municipal de Tehnică Pianistică, Concursul 

național de muzică barocă, Concursul naţional „Iosif Sava”, Concursul municipal „Micul solfegist”, 

Concursul municipal ”Bucuria muzicii”, Concursul municipal ”Dan Voiculescu”, Concursul municipal ”In 

memoriam Iosif Sava”, Concursul naţional de interpretare instrumentală “Gradus ad Parnassum”, Concursul 

Internațional „Paul Polidor”, Concursul Internațional ”Erich Bergel”, Concursul național „Iulia Haşdeu - 

Câmpina, Concursul Național ”Amadeus”, Concursul național ”Prietenii muzicii”, Concursul Național de 

Teorie și Compoziție Muzicală “Ion Dumitrescu, Concursul internațional „Tudor Dumitrescu”, Concursul 

național „Marele Premiu”. Iată şi numele lor: prof. Ani-Marie Paladi – violoncel, Corina Dinu – flaut, 

Emanuel Oros – clarinet, Sergiu Feier– oboi, Grigore Băleanu – percuție, Claudia Angelescu, Patricia 

Predușel– vioară, Marina Ţăran – vioară, muzică de cameră, Maria Fecioru – violă, Mihaela Anghel– 

muzică de cameră, Cristian Dobre și Aurelian Andrei – chitară, Liana Lungu,Vorica Nistoroiu, Olivia Vieru, 

Marina Deaconescu, Carmen Badea, Gabriela Stepan, Mihaela Pârlea – pian, Graţiela Lăcraru, Elena Milea, 

Ramona Micu – teorie-solfegiu, Laura Toth – eseu, Margareta Ignătescu şi Elena Milea – harpă.  

- Practica pedagogică a studenţilor – la catedra de  violoncel (prof. Ani Marie Paladi), chitară (prof. 

Cristian Dobre), pian (prof. Carmen Badea), harpă (prof. Ignătescu Margareta) şi arte plastice (prof. Elena 

Dăscălescu), prin încheierea de parteneriate cu Universitatea Naţionala de Muzică Bucureşti şi Universitatea 

Naţională de Arte Bucureşti. 

 

- Profesori metodişti -  prof.Olivia Vieru – pian, prof. Cristian Dobre și Aurelian Andrei – chitară, Paladi 

Ani Marie – violoncel. 

 

- Comisia metodică a şcolii  - prof. Olivia Vieru – catedra de pian principal, prof. Carmen Badea – catedra 

de pian complementar şi corepetiţie, prof. Claudia Angelescu – catedra de vioară, Ani Marie Paladi – 

catedra de corzi grave, prof. Ramona Micu – catedra de instrumente de suflat – percuţie – teorie şi solfegii, 

prof. Elena Dăscalescu – catedra de arte plastice. 

 

- Organizarea de concerte eveniment:– de ziua şcolii „Iosif Sava” organizăm anual, în colaborare cu 

Fundaţia ACCUM şi Fundaţia “Iosif Sava”, la Palatul Şuţu un concert dedicat binecunoscutului muzicolog, 

un Concert de Crăciun la Sala de concerte a şcolii şi un Concert de muzică românească cu ocazia Zilei 

Naţionale a României. Anul acesta s-a organizat și un Concert Dedicat Zilei Copilului la Institutul Balassi. 

 

- Organizarea de festivaluri pe coordonate stilistico-muzicale: Festival de muzică românească, Festival 

de muzică barocă, Festival de muzică romantică, Festival de muzică de cameră, Festival de muzică 

distractivă ( organizate in parteneriat cu Inspectoratul scolar al municipiului Bucuresti). 

 

– Concursuri organizate de şcoală noastra anual și la care participa școli de muzica din Bucuresti si din 

țară: Concursul de tehnică pianistică, Concursul national „Iosif Sava”, Concursul „Micul solfegist”  

(în parteneriat cu ISMB). 
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– Rezultate excepţionale obţinute de elevi în competiţii internaţionale: Concursul “Paul Polidor”, 

Concursul internaţional de vioară „Modest Iftinchi, Concursul „George Georgescu” , Concursul „Tudor 

Dumitrescu”, Concursul „Pro Piano”, Transilvania International Piano Competition, Concursul ”Mihaela 

Ursuleasa”, Concursul internaţional de vioară şi violă „Muzica uneşte Europa”, Concursul ”Grand Prize 

Virtuoso” – Viena.  

– Rezultate foarte bune în competiţii naţionale : Concursul Naţional de Interpretare “Paul Constantinescu”, 

Concursul “Dan Cumpată”, Concursul „Magic Piano”, Concursul „Margareta Sterian”, Concursul “Magia 

colindelor”, Concursul naţional de interpretare pianistică “Ada Ulubeanu”, Concursulde Muyică barocă, 

Concursul „Victor Giuleanu”, Concursul „Irina Şaţchi”, Concursul “Gradus ad Parnassum”, Concursul 

„Tinere talente”, Concursul „Iulia Haşdeu”, Concursul „Corneliu Cezar”, Concursul Naţional de Muzică 

Clasică, Concursul ”Treptele chitarei”, Concursul "Iosif Sava", Concursul „Talente împlinite”, Concursul 

”Talente în afirmare”, Concursul de Teorie și Compoziție Muzicală “Ion Dumitrescu”, Concursul 

„Amadeus”, Concursul „Timotei Popovici”, Concursul „Prietenii muzicii”, Concursul „Marele Premiu”, 

Concursul ProPiano de muzică românească. 

 

– Participări ale elevilor şcolii în competiţii la nivel municipal: Concurs Municipal de Solfegii şi Exerciţii 

ritmice, Olimpiada de muzică instrumentală faza zonală, Concursul municipal "Micul solfegist", Concursul 

„In memoriam Iosif Sava”, Concursul ”Dan Voiculescu”, Concursul ”Bucuria muzicii”, Concursul !In 

memoriam Iosif Sava”. 

 

– Recitaluri instrumentale: în şcoală şi în afara şcolii.  

– Rezultate bune şi foarte bune în verificările semestriale şi examenele de sfârşit de an, audiţiile elevilor 

începători de la pian, vioară, violă, violoncel, chitară, concertul de absolvență a clasei a VIII a. 

– Organizarea semestrială a audiţiilor de clasă pe instrumente şi profesori. 

–  Participări ale elevilor noştri la serbările şcolilor şi liceelor la care studiază cultura generală. 

–  Organizarea de către profesor Patricia Predușel (titular la catedra de vioară) a unei tabere muzicale la 

Poiana Brașov, tabără în care elevii au făcut ore de orchestră, dans, istoria muzicii, iar la final au dat un 

mini-concert în sala de conferințe a hotelului Princess, unde erau cazați. 
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PREMII OBŢINUTE DE ELEVII ŞCOLII IN ANUL SCOLAR 2017 - 2018 

 

Sectia muzică instrumentală: 808 premii și 22 mențiuni la concursuri si olimpiade  

 

 41 premii locale 

 246 premii municipale + 5 mențiuni 

 466 premii naţionale + 12 mențiuni 

 55 premii internaţionale + 5 mențiuni 

 

 
Activitatea de performanţă a profesorilor școlii ”Iosif Sava” 

 

Catedra de PIAN PRINCIPAL – rezultate la concursuri pe profesori: 
  
Prof. ANGHEL MIHAELA: 34 premii (9 municipale, 22 naționale, 3 internaționale) 

Concursuri municipale: 3 premii I speciale, 5 premii I, 1 premiu III 

Concursuri naționale: 3 premii speciale, 9 premii I, 7 premii II,  4 premii III )  

Concursuri internaționale : 1 premiu I,  2 premii II 

 

Prof. BADEA CARMEN: 25 premii (1 local, 6 municipale+ 1 mențiune, 15 naționale, 2 internaționale) 

Olimpiadă, faza pe şcoală: 1 premiu I 

Olimpiadă, faza municipală: 1 menţiune 

Concursuri municipale: 3 premii I, 2 premii II, 1 premiu III 

Concursuri naționale: 1 premiu special, 7 premii I (1 trofeul concursului – Iulia Haşdeu, Câmpina), 4 

premii II, 3 premii III 

Concursuri internaționale: 2 premii II 

 

Prof. DEACONESCU DANIELA: 18 premii (5 municipale, 13 naționale) 

Concursuri municipale: 3 premii I, 1 premiu II, 1 premiu III 

Concursuri naționale: 9 premii I, 3 premii II, 1 premiu III, 1 menţiune 

 

Prof. DEACONESCU MARINA: 56 premii (4 locale, 22 municipale, 29 naționale + 1 mențiune) 

Olimpiadă, faza pe școală: 4 premii I 

Concursuri municipale: 19 premii I, 1 premiu II, 1 premiu III, 1 menţiune 

Concursuri naționale: 22 premii I, 6 premii II, 1 premiu III, 1 menţiune 

 

Prof . DEACONESCU MIHAELA: 7 premii (6 naționale + 1 mențiune municipală) 

Concursuri municipale: 1 menţiune 

Concursuri naţionale: 5 premii I, 1 premiu II 

 

Prof. LUNGU LIANA: 36 premii (1 local, 12 municipale, 18 naționale, 5 internaționale) 

Olimpiadă, faza pe școală: 1 premiu I 

Olimpiadă, faza zonală: 1 premiu II 

Concursuri municipale: 7 premii I, 1 premiu special, 2 premii II, 1 premiu III 

Concursuri naţionale: 11 premii I, 2 premii de excelenţă, 3 premii special, 1 premiu II, 1 premiu III 

Concursuri internaționale: 4 premii I, 1 premiu III 
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Prof. MATEESCU RODICA: 2 premii (1 municipal, 1 național) 

Concursuri municipale: 1 premiu III 

Concursuri naţionale: 1 premiu III 

 

Prof. MIRICĂ LUMINIŢA: 9 premii (2 municipale, 6 naționale + 1 mențiune) 

Concursuri municipale: 2 premii II 

Concursuri naţionale: 4 premii I, 2 premii II, 1 menţiune 

 

Prof. NISTOROIU VIORICA: 9 premii (2 municipale, 6 naționale, 1 mențiune internațională) 

Olimpiadă, faza pe școală: 1 premiu I 

Olimpiada nationala 1 premiu III                                                                                       

Concursuri municipale : 1 premiu I, 1 premiu II                                                

Concursuri nationale : 1 premiu de excelenta, 2 premii I, 1 premiu II, 1 premiu III   

Concursuri internationale: 1 mentiune    

 

Prof. PAPACOSTEA RUXANDRA: 1 premiu (national) 

Concursuri naţionale: 1 premiu III 

 

Prof. PĂDURARU ANCA ELENA: 2 premii (naționale) 

Concursuri naţionale: 1 premiu II, 1 premiu III 

 

Prof. PÂRLEA MIHAELA: 45 de premii (4 locale, 4 municipale, 32 naționale, 5 internaționale)  

Olimpiadă, faza pe şcoală: 2 premii I, 2 premii II 

Olimpiadă, faza municipal: 1 premiu III 

Concusuri municipale:  1 premiu I, 2 premii III 

Concursuri naţionale: 11 premii I, 10 premii II, 5 premii III, 1 menţiune, 3 premii speciale, 1 premiu 

de excelenţă, 1 trofeu al clasei 

Concursuri internaționale: 1 premiu I, 1 premiu II, 2 premii III, 1 menţiune 

 

Prof. PODLACHA ANDREI: 9 premii (1 local, 1 municipal, 5 naționale, 2 internaționale) 

Olimpiadă, faza pe şcoală: 1 premiu I 

Olimpiadă, faza zonală: 1 premiu I 

Concursuri naţionale: 5 premii I  

Concurs international: 1 premiu I, 1 premiu II 

Prof. STEPAN  GABRIELA: 20 premii (3 municipale, 15 naționale, 2 internaționale) 

Concursuri municipal: 1 premiu I, 1 premiu special, 1 premiu II 

Concursuri naţionale: 15 premii I 

Concursuri internaționale: 1 premiu I, 1 premiu II 

 

Prof. TĂRCEATU MARIUS: 3 premii 

Concursuri municipale: 1 premiu I 

Concursuri naţionale: 2 premii II 

 

Prof. TOTH LAURA: 8 premii (1 local, 3 municipale, 4 naționale) 

Olimpiadă, faza pe școală: 1 premiu I 
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Olimpiadă, faza zonală: 1 premiu II 

Concursuri municipale: 1 premiu II, 1 premiu III 

Concursuri naționale: 1 premiu I, 2 premii II, 1 premiu III 

 

Prof. VIERU MIHAELA OLIVIA: 62 premii (5 locale, 14 municipale, 34 naționale, 9 internaționale) 

Olimpiadă, faza pe şcoală: 5 premii I 

Olimpiadă, faza zonală: 1 premiu II, 1 premiu III, 2 menţiuni 

Concursuri municipal: 5 premii I, 2 premii I special, 3 premii II 

Concursuri naţionale: 21 premii I, 3 trofeul grupei, 6 premii II, 2 premii III, 2 premii speciale 

Concursuri internaţionale: 4 premii I, 5 premii II 

 

TOTAL PREMII CATEDRA DE PIAN PRINCIPAL: 330 premii 

 18 premii locale 

 85 premii municipale și 4 mențiuni 

 211 premii naționale și 2 mențiuni 

 28 premii internaționale și 1 mențiune 

 

 

 

Catedra de PIAN COMPLEMENTAR – rezultate la concursuri pe profesori: 

 
Prof. MICU RAMONA: 13 premii (5 municipale, 8 naționale) 

Concursuri municipale: 2 premii I Speciale, 1 premiu I, 2 premii II 

Concursuri naționale: 5 premii I, 3 premii II 

 

Prof. MARINA DEACONESCU: 16 premii (8 municipale, 8 naționale) 

Concursuri municipale:  8 premii I 

Oncursuri naționale: 5 premii I și 3 premii I de excelență 
 

Prof. STOICAN ALINA FLORENTINA: 3 premii (1 municipal, 2 naționale) 

Concursuri municipale: 1 premiu III   

Concursuri naționale: 1 premiu II, 1 premiu III 
 

Prof. TUDORANCESCU DANIELA: 4 premii (naționale) 
Concursuri naționale: 1 premiu I, 2 premii II, 1 premiu III 
 
TOTAL PREMII CATEDRA DE PIAN COMPLEMENTAR : 36 premii 

 22 premii naţionale 

 14 premii municipale 
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Catedra de VIOARĂ – rezultate la concursuri pe profesori: 

  

Prof. ANGELESCU CLAUDIA: 37 premii (3 internaţionale + 1 mențiune, 21 naționale, 12 

municipale) 

Concursuri municipale: 1 premiu I de excelență, 1 premiu pentru piesa românească, 10 premii I, 1 

premiu II  

Concursuri naționale: 14 premii I, 6 premii II, 1 premiu III 

Concursuri internaționale: 2 premii I, 1 premiu II, 1 mențiune 

 

Prof. BĂDĂRĂU MARTA: 7 premii (1 local, 1 municipal, 3 naționale, 2 internaționale)  

Olimpiadă, faza pe școală: 1 premiu I 

Olimpiadă, faza municipală: 1 premiu III 

Concursuri naționale: 2 premii I, 1 premiu II 

Concursuri internaționale: 2 premii I 

 

Prof. COSMA MARIA: 20 premii (9 municipale, 8 naţionale, 2 internaţionale+ 1 mențiune) 

Concursuri municipale: 4 premii I, 2 premii II, 3 premii III 

Concursuri naționale: 2 premii I, 3 premii II, 3 premii III 

Concursuri internaționale: 1 premiu I, 1 premiu III, 1 mențiune 

 

Prof. DUMITRAȘCU DOINA: 13 premii (4 muicipale, 2 naționale) 

Concursuri municipale: 4 premii I 

Concursuri naționale: 3 premii I speciale, 2 premii I, 2 premii II, 2 premii III 

 

Prof. JIPA DIANA: 2 premii ( naţionale) 

Concursuri naționale: 1 premiu I, 1 premiu II 

 

Prof. MARIN RODICA: 4 premii și 1 mențiune (1 local, 1 municipal + 1 mențiune, 2 naționale) 

Olimpiadă, faza locală: 1 premiu I 

Olimpiadă, faza zonală: 1 mențiune 

Concursuri municipale: 1 premiu I 

Concursuri naționale: 1 premiu II, 1 premiu III 

 

Prof. PREDUŞEL PATRICIA: 71 premii şi 3 menţiuni (2 locale, 22 municipale, 44 naționale+ 1 

mențiune, 3 internaţionale+ 2 mențiuni) 

Olimpiadă, faza locală: 2 premii II 

Concursuri municipale: 11 premii I, 2 premii I de excelență, 7 premii II, 2 premii III 

Concursuri naționale: 4 premii I speciale, 21 premii I, 12 premii II, 7 premii III, 1 mențiune 

Concursuri internaționale: 2 premii I, 1 premiu III, 2 mențiuni 

 

Prof. ŢĂRAN MARINA: 19 premii (2 internaţionale, 11 naţionale, 5 municipale, 1 local) 

Olimpiadă, faza locală: 1 premiu I 
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Olimpiadă, faza municipală: 1 premiu II 

Concursuri municipale: 1 premiu I de excelență, 3 premii I 

Concursuri naționale: 8 premii I, 1 premiu II, 2 premii III 

Concursuri internaționale: 1 premiu I, 1 premiu III 

 

TOTAL PREMII LA CATEDRA DE VIOARĂ: 173 PREMII ŞI 6 MENŢIUNI 

 5 premii la concursuri locale 

 53 premii la concursuri municipale 

 103 premii şi 3 menţiuni la concursuri naţionale 

 12 premii şi 4 menţiuni la concursuri internaţionale 

 

Catedra de CORZI GRAVE – rezultate la concursuri pe profesori: 

 

Prof. PALADI ANI MARIE – violoncel: 67 premii (5 locale, 19 municipale, 31 naționale, 12 

internaționale) 

Olimpiadă, faza locală: 5 premii I 

Olimpiadă, faza zonală: 4 premii II, 1 premiu I 

Olimpiada națională: 1 premiu I 

Concursuri municipale: 3 premii de excelență, 1 premiu I special,  7 premii I , 2 premii II și 1 premiu 

III 

Concursuri naționale: 3 premii de excelență, 24 premii I, 3 premii II 

Concursuri internaționale: 12 premii I 

 

Prof. DOBRE CRISTIAN – chitară: 21 premii (2 locale, 6 municipale, 11 naționale, 2 internaționale) 

Olimpiadă, faza locală: 2 premii I 

Olimpiadă, faza zonală: 2 premii II 

Concursuri municipal: 2 premii I de excelență, 2 premii I 

Concursuri naționale: 8 premii I, 2 premii II, 1 premiu III 

Concursuri internaționale 2 premii I  

 

Prof. ANDREI AURELIAN– chitară: 9 premii şi 1 menţiune (1 local, 1 municipal, 7 naționale + 1 

mențiune) 

Olimpiadă, faza locală: 1 premiu I 

Olimpiadă, faza zonală: 1 premiu II 

Concursuri naționale:  5 premii I, 1 premiu II, 1 premiu III, 1 mențiune  

 

Prof. GRIGORESCU RĂZVAN – chitară: 10 premii şi 2 menţiuni (4 municipale, 6 naționale * 2 

menţiuni) 

Concursuri municipale: 2 premii II, 2 premii III 

Concursuri naționale: 6 premii II + 2 menţiuni 
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Prof. NIȚĂ MINETA EMANUELA – chitară: 4 premii (naționale) 

Concursuri naționale: 3 premii II, 1 premiu III 

 

Prof. IGNĂTESCU MARGARETA – harpă: 14 premii (2 locale, 5 municipale, 7 naționale) 

Olimpiadă, faza locală: 2 premii I 

Olimpiadă, faza zonală: 2 premii II 

Concursuri municipal: 3 Premii I 

Concursuri naționale: 7 premii I 

 

Prof. MILEA ELENA – harpă: 1 premiu (national) 

Concursuri naționale: 1 premiu I 

 

Prof. FECIORU MARIA CRISTINA – violă: 10 premii (2 municipale + 1 mențiune, 6 naționale, 1 

internațional) 

Concursuri municipale: 1 premiu I, 1 premiu III, 1 mentiune  

Concursuri naționale: : 1 premiu I, 2 premii II, 3 premii III 

Concursuri international: 1 premiu II  

 

TOTAL PREMII LA CATEDRA CORZI DE GRAVE: 135 premii + 4 mențiuni 

 10 premii la concursuri locale 

 37 premii + 1 mențiune la concursuri municipale 

 73 premii + 3 mențiuni la concursuri naţionale 

 15 premii la concursuri internaţionale 

 

Catedra de TEORIE-INSTRUMENTE DE SUFLAT-PERCUŢIE – rezultate la 

concursuri pe profesori: 
  

Profesor DINU CORINA – flaut: 7 premii (2 locale, 2 municipale, 3 naționale) 

Olimpiada locală: 2 premii I 

Concursuri municipale: 1 premiu I, 1 mențiune 

Concursuri naționale: 2 premii I și 1 premiu III 

 

Profesor FEIER SERGIU – oboi: 3 premii (1 local, 1 municipal, 1 național) 

Olimpiada locală: 1 premiu I 

Concursuri municipale: 1 premiu III 

Concursuri naționale: 1 premiu I 

 

Profesor CRĂCIUN FLORIAN – trompetă: 4 premii (1 local, 2 municipale, 1 național) 

Olimpiada locală: 1 premiu I 

Olimpiada zonală: 1 premiu III 

Concursuri municipale: 1 premiu I 
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Concursuri naționale: 1 premiu I 

 

Profesor BĂLEANU GRIGORE – percuție: 15 premii (4 locale, 6 municipale + 1 mențiune, 4 

naționale) 

Olimpiada locală: 3 premii I, 1 premiu II 

Olimpiada municipală: 2 premii II, 1 premiu III 

Concursuri municipale: 2 premii II, 1 premiu III și 1 mențiune  

Concursuri naționale: 3 premii I, 1 premiu II 

 
Prof. MICU RAMONA – teorie și solfegii: 32 premii (7 naţionale, 7 municipale + 1 mențiune) 

Concursuri municipale: : 5 premii I, 1 premiu II, 1 premiu III 

Concursuri naționale: 5 premii I, 1 premiu II, 1 premiu III, 1 mețiune 

 

Prof. MILEA ELENA – teorie și solfegii: 27 premii (10 municipale, 17 naționale) 

Concursuri municipale: 10 premii I 

Concursuri naționale: 13 premii 1, 2 premii II, 2 premii III 

 

Prof. LĂCRARU GRAŢIELA – teorie și solfegii: 33 premii și 1 mențiune (17 municipale, 16 naţionale 

+ 1 mențiune) 

Concursuri municipale: 9 premii I, 7 premii II, 1 premiu III 

Concursuri naționale: 6 premii I, 4 premii II, 6 premii III, 1 mențiune 

 

Prof. PONOMARENCO CONSTANTIN – teorie și solfegii: 14 premii şi 1 menţiune (9 premii 

municipale, 5 naţionale + 1 mențiune) 

Concursuri municipale: 7 premii I, 2 premii II 

Concursuri naționale: 3 premii I, 1 premiu II, 1 premiu III, 1 mențiune 

 

Prof. PALADI TUDOR – teorie și solfegii: 6 premii şi 1 menţiune (2 municipale, 4 premii şi 1 

menţiune naţională) 

Concursuri municipale: 2 premii I 

Concursuri naționale: 4 premii I, 1 mențiune 

 

Prof. TUDORANCESCU DANIELA – teorie și solfegii : 2 premii (municipale) 

Concursuri municipale: 1 premiu I, 1 premiu II 

 

TOTAL PREMII LA CATEDRA DE TEORIE - INSTRUMENTE DE SUFLAT-

PERCUŢIE – 124 PREMII ȘI 6 MENȚIUNI 

 

 8 premii locale 

 58 premii la concursuri municipale + 2 mențiuni 

 58 premii şi 4 menţiuni la concursuri naţionale  
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SECŢIA  ARTE PLASTICE a participat la urmatoarele concursuri şi manifestări artistice:  

Concursuri internaționale  

 Expoziția internațională-concurs ”Învingători prin artă”, ediția a 8-a, Iași 

 

Concursuri naționale 

 ”Jocurile olimpice în imaginația copiilor” – cu lucrări expuse la Comitetul Olimpic Sportiv 

Român 

 Expoziția națională-concurs ”Sfintele sărbători de Paști”, ediția a 8-a, Iași 

 Concursul național de creație literară și artistico-plastică ”Sărbătoarea crizantemelor” 

organizat la Liceul Tehnologic ”Nicole Bălcescu” – Flămânzi, județul Botoșani, ediția I 

 Concursul național ”Icoana din sufletul copiilor”, ediția a XII-a, Sebeș, Alba 

 Concursul interjudețean ”Magia Crăciunului”, ediția a IX-a, organizat la Școala Gimnazială 

”Satu Mare”, județul Suceava 

 Concursul național ”Margareta Sterian”- Buzău 

 Concursul național de pictură ”Alexandru Ciucurencu” – Tulcea 

 Concursul național ”Primăvara în haine de sărbătoare” din proiectul educațional ”Copil 

artist” – Eforie Nord 

 Concursul național de creație plastică: ”Arta între talent și dăruire”, ediția a IV-a – Chitila 

 Proiectul educațional ”Copil artist”, secțiunea Arte Plastice – Eforie Nord 

 Concursul ”In memoriam Ionuț Cătălin Florea” 

 

Concursuri municipale 

 Concursul municipal ''Constatin Brâncuși '' – București, secțiunile de pictură, desen și 

modelaj 

 Concursul de pictură și tradiții de Paști, ediția  a IX-a, organizat de Școala ”Ioanide” 

 Concursul municipal ”Satul… în inima copiilor de la oraș 

 

Expoziții 

 în atelierul școlii:  



SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE “IOSIF SAVA” BUCURESTI 

 

 24 

 Punct, linie, pată, valoare 

 Expoziție de 1 decembrie 

 Expoziție cu tematica sărbătorilor de iarnă 

 ”Desene în peniță” 

 ”Valoarea, element de limbaj plastic” 

 ”Studii – natură statică” 

 Studiul structurilor naturii 

 Expoziția ”Fii isteț pe internet!”, realizată în Săptămâna Altfel, când școala ”Iosif Sava” a 

participat la campania Poliției Capitalei de prevenire a violenței  ”Fii isteț pe internet! – 10 

reguli pentru o navigare sigură și plăcută. Elevii au realizat lucrări prin care au exprimat 

aceste reguli. 

 Proiectul expozitional ''Work in progress'', editța a VII-a cu tema ''Citizen of the Planet'' -

evenimentul este organizat de avenor college si galeria unicredit bank: participare cu 5 elevi 

 în cadrul proiectului ”Romania 100” - Bilioteca Națională 

 la Institutul Maghiar din București 

 

Activitatea de performanță a catedrei de Arte Plastice – rezultate  

la concursuri pe profesori 

 

Prof. DĂSCĂLESCU ELENA  

Concursuri internaționale: 6 premii I , 3  premii II, 3 premiul III                                                   

Concursuri nationale: 7 premii I, 11 premii II , 9 premii III, 3 mențiuni                                        

Concursuri municipale: 11 premii I, 1 premui II , 5 premii III , 4 mențiuni 

Prof. OPRESCU ION GHEORGHE   

Concursuri municipale: 4 premii I, 5 premii II, 6 premii III, 10 mențiuni. 

Total premii şi menţiuni la catedra de arte plastice: 71 premii și 17 mențiuni 

 15 premii la concursuri internaționale 

  27 premii şi 3 menţiuni la concursuri naţionale 

 32 premii 14 menţiuni la concursuri municipale  
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 Eleva  Tia Pinte a fost premiată la GalaTinerelor Talente ornanizată la Palatul Național al Copiilor. 

Rezultate obținute la Examenul de Admitere la Liceul de Arte Plastice “N.Tonitza”și la 

Colegiul Tehnic de Arhitectură și lucrări publice Ioan N. Socolescu: La probele de admitere la Liceul de 

Arte Plastice N.Tonitza au participat 8 elevi, iar la la Colegiul de Arhitectura ”Socolescu” – 3 elevi, toți 

fiind admiși. 
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FIŞĂ de AUTOEVALUARE 

privind 

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM 

STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/2007) şi 

STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (H.G.1534/2008) 

 

 

Se va preciza în dreptul indicatorului (vezi indicaţiile de mai sus), nivelul de îndeplinire: 

 

 

Nr.cr

t 

Indicatori de performanţă Calificativul 

acordat1 

DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale 

1 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) 

 

2 Organizarea internă a unităţii de învăţământ  

3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi externă  

4 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ  

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 

înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. 

 

6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi  

7 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în 

timpul desfăşurării programului 

 

8 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi.  

b)baza materială 

9 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare  

10 Dotarea spaţiilor şcolare  

11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare  

12 Utilizarea spaţiilor şcolare   

13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative   

14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare  

15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare  

16 Utilizarea spaţiilor auxiliare   

17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare  

18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 

informare şi documentare 

 

19 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare.  

20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 

învăţământ şi auxiliarelor curriculare 

 

21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii  

c)resurse umane 

22 Managementul personalului didactic şi de conducere  

23 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului  

                                                 
1  În cazul în care unitatea de învăţământ a fost supusă evaluării externe periodice, se vor menţiona calificativele pentru 

fiecare indicator, precizate în  raportul de evaluare externă periodică 
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nedidactic 

DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

a)conţinutul programelor de studiu 

24 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale  

25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii    

26  Proiectarea curriculumul-ui  

27  Realizarea curriculumul-ui  

b) rezultatele învăţării 

28  Evaluarea  rezultatelor şcolare  

29 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă şi 

extra-şcolare) 

 

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz 

30 Activitatea ştiinţifică  

31 Activitatea metodică a cadrelor didactice  

d) activitatea financiară a organizaţiei 

32 Constituirea bugetului şcolii  

33 Execuţia bugetară  

DOMENIUL:  C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională  

 

 

 

35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii  

36 Dezvoltarea profesională a personalului  

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi 

activităţilor desfăşurate 

37 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare  

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 

învăţării 

38 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării  

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 

39 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral  

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 

40 Optimizarea accesului la resursele educaţionale  

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii 

41 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ  

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, 

după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite 

42 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii  

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii 

43 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 

internă a calităţii 
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PARTEA A IV-A Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite pentru anul şcolar următor 

 

 

- Îmbunătățirea Proiectului de dezvoltare instituțională cu programe și activități la inițiativa Consiliului 

profesoral, a părinților, a administrației locale și a altor instituții. 

- Proiectarea activităților compartimentelor și comisiilor pe baza colectării feed-back-ului. 

- Proiectarea activităților de învățare în conformitate cu nevoile elevilor. 

- Realizarea de activități metodice în școală cu participarea cadrelor didactice 

- Îmbunătățirea activității didactice prin folosirea rezultatelor activitatilor metodice sau de cercetare 

științifică, desfașurate la nivel local și municipal 

- Îmbunătațirea activităților de notare ritmică a elevilor, îndeplinirea sarcinilor și a activității de profesor de 

serviciu, încadrarea în termenele fixate de direcțiunea școlii, semnarea condicii la timp. 

- Testări periodice asupra nivelului de pregătire a elevilor 

- Îmbunătațirea functionalității spațiilor școlare 

- Planificarea activităților extracurriculare 

- Organizarea de audiții muzicale înaintea unor competiții, pentru ca elevii să-și poată gestiona cât mai bine 

emoțiile în concurs 

- Organizarea unor zile ale “porților deschise” (cu asistența părinților la ore) pentru o mai bună relaționare 

între părinte și școală 

- Îmbunătațirea proiectelor de parteneriat cu reprezentantii comunității, prin participarea elevilor, a părinților 

și corpului profesoral la diverse activități organizate de către comunitate sau implicarea comunității  în 

activitățile organizate în cadrul școlii. 

- Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii prin achiziţionarea de noi instrumente muzicale și computere 

- Completarea fondului de carte a bibliotecii muzicale a școlii prin achizitionarea de partituri muzicale, cărți 

de specialitate, înregistrari audio și aparate audio-video, necesare audițiilor muzicale și îmbunătațirii 

cunoștintelor de interpretare. 

- Mediatizarea şcolii prin mijloace media şi activităţi extracuriculare pentru îmbunătăţirea bazei de selecţie, 

alături de o ofertă educațională  bine promovata prin pliante, afișe, târguri educaționale si site-ul școlii. 

- Îmbunătățirea calității învățământului prin perfecționarea continuă a profesorilor, prin înscrierea pentru 

obținerea gradelor didactice și prin participarea la cursuri de perfecționare. 

 

 

 

DATA   1.09.2018   

Întocmit,                                                                                                                    Director, 

Prof.  Deaconescu Daniela                                  Prof. Dobre Cristian 

 


