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                          I. INTRODUCERE 
 

 

Colegiul  Economic Mangalia și-a propus să se încadreze în eforturile şcolii 

constănţene, de a deveni un mediu dinamic şi democratic, care să asigure accesul la 

educaţie şi să ofere şanse egale de dezvoltare personală fiecărui elev prin dobândirea 

competenţelor cheie, ce vor  permite tinerilor inserţia socială şi învăţarea pe tot 

parcursul vieţii. 

Mediul educaţional trebuie să ofere fiecărui tânăr posibilitatea afirmării 

talentului, aptitudinilor şi aspiraţiilor in spiritul respectului pentru valori, într-o societate 

bazată pe cunoaştere. 

 
   II. FUNDAMENTARE 

 
          Pornind de la politicile educaţionale ale I.S.J Constanţa, respectiv M.E.N. 

care se referă la calitate, descentralizare, eficienţă, responsabilitate, accesibilitate la 

educaţie, standarde europene, unitatea şi-a stabilit obiectivele pentru anul şcolar 

2018-2019 în concordanţă cu priorităţile şi strategia  Inspectoratului Şcolar. 

În scopul elaborării raportului privind starea şi calitatea învăţământului pentru anul 

scolar 2018-2019 s-a realizat analiza generală a contextului politic, economic, social şi 

tehnologic – PEST şi analiza SWOT a unităţii de învăţământ în anul şcolar 2018-2019. 

 
                       II.1. ACTE NORMATIVE 

 
 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020; 

 Planul Regional de acţiune pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, 

Regiunea Sud - Est, 2013-2020; 

 Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic, judeţul 

Constanţa, 2013- 2020; 

 Planul de Acţiune al Şcolii pentru perioada 2016-2020; 

 Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificarile ulterioare; 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Ordinul nr. 5079/31.08.2016 referitor la aprobarea Regulamentului  cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 Ordinul nr.5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

 Ordinul nr. 4799/31.08.2010 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat 2011; 
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 Ordinul OMECI 6143/01.11.2011 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă 

pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul. nr. 3337.08.03.2002 privind activitatea desfăşurată de consilierul pentru    

proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare în cadrul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 

 Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile 

de învăţământ preuniversitar. 

 
 

III. OBIECTIVE GENERALE ALE COLEGIULUI ECONOMIC 
MANGALIA   PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 
 Optimizarea conducerii operaţionale la nivelul unităţii 

 Aplicarea planului de îmbunătăţire  CEAC 

 Asigurarea  unui  management  eficient  al  echipei  manageriale  din  şcoală  (director, 

director  adjunct, membri ai Consiliului de Administraţie, cadre didactice coordonatoare); 

 Creşterea  calităţii  procesului  de  predare-învăţare-evaluare,  a serviciilor  educaţionale 

(curriculare şi extracurriculare), de orientare şcolară şi profesională; 

 Stabilirea ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ, prin raportare la nevoile de 

dezvoltare personală a elevilor şi cerinţele pieţei muncii; 

 Adaptarea resurselor umane din şcoală la dinamica sistemului naţional de educaţie; 

 Asigurarea condiţiilor corespunzătoare  de  infrastructură  şcolară  şi  bazei  didactico- 

materială pentru desfăşurarea procesului educaţional; 

 Creşterea gradului de participare a partenerilor educaţionali din comunităţile locale, în 

soluţionarea problemelor şcolii. 
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IV. RESURSE 
a. RESURSE UMANE 

 
Structura resursei umane în anul școlar 2018-2019 a fost formată din:  

a) Personal didactic şi nedidactic 

 Personal didactic de predare: 57 (dintre care 46 titulari, 6 suplinitori calificaţi, 1 

asociat, 4 profesori pensionari PO) 

 Personal didactic auxiliar: 8 (2 secretari, 1 informatician, 1 administrator 

patrimoniu, 1 administrator financiar, 2 laboranţi, 1 profesor documentarist)  

 Personal nedidactic: 6 (4 femei de serviciu, 1 paznic, 1 muncitor de întreţinere) 

 b) Elevi:  

Număr total de elevi: 900 dintre care: 

 învăţământ liceal, forma de zi:  

  ruta directă: 613 elevi 

 învăţământ liceal, seral:  

 ruta directa: 159 elevi 

 învăţământ profesional: 128 elevi 

 

 

 

 

 

 

 

613

159

128

Distribuția elevilor pe niveluri de învățământ 
în anul școlar 2019-2020

 învăţământ liceal zi:  învăţământ liceal seral:   învăţământ profesional:
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Comparativ cu anul școlar 2017-2018, se constată o creștere a numărului de elevi 

care s-au înscris la învătământul profesional și scăderea procentului de elevi înscriși la 

liceu seral. 

 

 
b.RESURSE MATERIALE 
 

Şcoala dispune de un spaţiu de învăţământ modern, dotat cu mobilier şi 
echipamente moderne: 

 

 14 săli de clasă 
 

 1 cabinet de informatică, cu 26 de calculatoare, legate în  reţea şi conectate 
la Internet 

 

 1 cabinet multimedia, cu 26 de calculatoare, pentru proiectarea şi 

desfăşurarea activităţii didactice în sistem AEL – SEI3 

 1 cabinet multimedia, cu 26 de calculatoare, pentru proiectarea şi 

desfăşurarea activităţii didactice în sistem AEL – SEI6 

 1 cabinet de finanţe-contabilitate 
 

 1 cabinet in care funcţionează Firma de exerciţiu 
 

 1 laborator comerţ; 
 

 3 laboratoare de specialitate pentru domeniul "turism şi alimentaţie" 
 

68%

17%
15%

Distribuția elevilor pe niveluri de învățământ în anul 
școlar 2018-2019

 învăţământ liceal zi:  învăţământ liceal seral:   învăţământ profesional:

invatamant 
liceal zi

69%

invatamant 
liceal seral

24%

invatamant 
profesional

7%

Distribuția elevilor pe niveluri de învățământ în anul școlar 2017-
2018

invatamant liceal zi

invatamant liceal seral

invatamant profesional
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 1 Centru de Documentare şi Informare în care funcţionează biblioteca şcolară, 
cu 20000 de volume de carte 

 

 1 Cabinet de asistenţă psihopedagogică 
 

 1 Cabinet de sport pentru recuperarea elevilor scutiţi medical 
 

 1 Cabinet stomatologic 
 

 1 spaţiu depozitare materialele didactice, 1 spaţiu Arhivă 
 

 2 spaţii sanitare 
 

 1 birou Secretariat 
 

 2 birouri manageriale 
 

 1 birou Contabilitate/Administraţie 
 

 1 birou Casierie 
 

 o bază sportivă cu teren de fotbal, baschet, handbal, volei, groapă de nisip. 
 

 
 
c. INDICI DE PROMOVABILITATE ȘI DE DISCIPLINĂ 

   În anul şcolar 2018–2019, Colegiul Economic Mangalia a funcţionat cu 32 de 

colective de elevi totalizând la începutul anului şcolar un număr de 900 de elevi. 

  Promovabilitatea la sfârșitul anului școlar a fost următoarea: 

- învațământ liceal zi: 90 % 

- învațământ liceal seral: 100 %; 

- învațământ profesional: 89 %. 

           Se constată creștetea promovabilitatii atat la invatamantul seral cat si la cel 

profesional, comparativ cu anul scolar precedent. Numarul elevilor repetenti la sfarsitul 

semestrului al doilea este mai mic cu 5 elevi fata de aceeasi perioada anului trecut. 

S-au inregistrat un număr de 27 de note la purtare sub 7 (față de 41 de note la 

purtare sub 7 în anul școlar precedent).  

Numărul repetenților la finalul anului școlar 2018-2019 a fost de 14 elevi (1 elev de 

la învatamântul liceal zi și 13 elevi de la învățământul profesional). 

Numărul total de repetenți în anul școlar 2018-2019 a fost mai mic față de anul 

școlar 2017-2018 (19 elevi), fiind în scădere față de anii școlari precedenți. 
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Analiza promovabilității în perioada 2015-2019-
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 Se constată o scădere a promovabilității la învățământul liceal-zi, dar o creștere a 

promovabilității la învățământul seral. Se constată (față de anul școlar precedent) o 

creștere cu aprox. 7% a promovabilității la învățământul profesional.  

 

d.INDICI DE FRECVENȚĂ 

În anul școlar 2018-2019 s-au înregistrat un număr total de 47900 absenţe, din 

care 32690 motivate şi 15210 nemotivate. Se constată o scădere a numărului total de 

absențe cu aprox. 10000 de absențe față de anul școlar precedent. 

  

 

 În planul operațional ne propunem o scădere cu cel puțin 10% a nr. total de 

absențe pentru anul școlar următor. 
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e. REZULTATELE LA EXAMENELE DE CERTIFICARE NIVEL  4 

Situatia statistica referitoare la examenul de certificare a calificării absolvenților-nivel 4, 2018-2019  

(procent de promovabilitate 100%) 

 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învăţământ 

Calificarea 
profesională 

Numărul candidaţilor 

 
Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi Neprezentaţi 

Eliminaţi din 
examen 

   

TOTAL Feminin 

din care cu calificativ 

Total Feminin Total Feminin Total Feminin  TOTAL Feminin TOTAL Feminin 
Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător 

 
Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin 

 
1. 

Colegiul 
Economic 
Mangalia 

Tehnician în 
activități 
economice 39 21 38 20 38 20 38 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

 
2 

Colegiul 
Economic 
Mangalia 

Tehnician în 
activități de 
comerț 34 22 32 20 32 20 19 12 10 6 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 

 
3 

Colegiul 
Economic 
Mangalia 

Tehnician în 
activități de 
turism 24 18 23 17 23 17 18 13 5 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

 
4 

Colegiul 
Economic 
Mangalia 

Organizator 
banqueting 

10 6 10 6 10 6 9 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
5 

Colegiul 
Economic 
Mangalia 

Tehnbician 
în 
gastronomie 40 27 40 27 40 27 38 25 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
TOTAL GENERAL 

CENTRU DE EXAMEN 147 94 143 90 143 90 122 76 18 12 3 2 0 0 0 0 4 4 0 0 
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f. REZULTATELE LA EXAMENELE DE CERTIFICARE NIVEL  3 

Situatia statistica referitoare la examenul de certificare a calificării absolvenților-nivel 3, 2018-2019  

(procent de promovabilitate 100% calculat la numărul de elevi prezentați la examen)) 

 

 
 
 
 

 Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică 
                        

 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învăţământ 

Calificarea 
profesională 

Numărul candidaţilor 

 
Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi Neprezentaţi 

Eliminaţi din 
examen 

   

TOTAL Feminin 

din care cu calificativ 

Total Feminin Total Feminin Total Feminin  
TOTAL Feminin TOTAL Feminin 

Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător 

 
Total Feminin Total Feminin Total Feminin Total Feminin 

 
1. 

Colegiul 
Economic 
Mangalia 

Ospătar 
(chelner), 
vânzător în 
unități de 
alimentație 20 16 20 16 20 16 11 9 6 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2 
Colegiul 
Economic 
Mangalia 

Bucătar 
19 11 17 9 17 9 9 4 6 3 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 

  
TOTAL GENERAL 

CENTRU DE EXAMEN 
39 27 37 25 37 25 20 13 12 8 4 3 1 1 0 0 2 2 0 0 
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g. REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT – SESIUNEA IULIE 2019 

 

 
 
 
 
 
 

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat (Promoția curentă)- promovabilitate 50,98% 

 

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 

159 
151 

(94,97%) 8 (5,03%) 0 (0%) 
74 

(49,01%) 
68 

(91,89%) 
6 

(8,11%) 
77 

(50,99%) 
19 

(24,68%) 
29 

(37,66%) 
22 

(28,57%) 
7 

(9,09%) 0 (0%) 

Seral 

4 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (50%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 
redusă 

0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 

163 
153 

(93,87%) 10 (6,13%) 0 (0%) 
75 

(49,02%) 
68 

(90,67%) 
7 

(9,33%) 
78 

(50,98%) 
19 

(24,36%) 
30 

(38,46%) 
22 

(28,21%) 
7 

(8,97%) 0 (0%) 
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h. Analiza comparativă a rezultatelor elevilor de la Colegiul Economic Mangalia la examenul de 

bacalaureat în perioada 2015-2019.  

 

 

Se constată în anul școlar 2018-2019 o scădere a procentului de promovabilitate (cu aprox. 5%) față de anul anterior școlar 

(deși în planul operațional ne-am propus creșterea promovabilității cu 5%). Prin derularea proiectului ROSE sperăm să ne atingem 

obiectivele din planul operațional 2019-2020. 

 

 

  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

52.38

47.29

55.97

50.98

Analiza comparativă a rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat 
promoția curentă/sesiunea de vară
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VI. ANALIZA  ACTIVITĂŢII PE DOMENII prevăzute în PLANUL MANAGERIAL ANUAL 
 

          Raportul privind activitatea desfăşurată la Colegiul Economic Mangalia  în anul şcolar 2018 - 2019 se fundamentează pe 

următoarele materiale şi documente:  

 Rapoartele de activitate întocmite de către responsabilii comisiilor metodice, de responsabilii comisiilor de lucru, de 

responsabilii de arii, de şefii de compartimente funcţionale;  

 Raportul consilierului educativ;  

 Fişele de observare a lecţiilor;  

 Raportul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii;  

 Registrul de inspecţii al şcolii.  
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                              OBIECTIVE SPECIFICE ALE  COLEGIULUI ECONOMIC MANGALIA 
ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019   

                                                       PE  DOMENII   FUNCŢIONALE 
 

I.MANAGEMENT 

I.1.Asigurarea coerenţei manageriale la nivelul şcolii, prin raportarea la documentele de analiză şi diagnoză a sistemului, proiectarea managerială 
anuală/ semestrială, aplicarea unor hotărâri şi recomandări ale Consiliului de Administraţie al I.S.J. , 
I.2. Eficientizarea activităţii compartimentelor, catedrelor şi comisiilor şi a relaţiilor specifice dintre acestea prin aplicarea unor reglementări, 
proceduri şi instrumente de lucru, pe domenii de activitate; 
I.3. Aplicarea corectă a instrumentelor de asigurare a calităţii în unităţile de învăţământ. 
I.4.Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite; respectarea graficului de 
asistente si a obiectivelor propuse 

II. CURRICULUM 
II.1.Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ modern centrat pe elev, având ca finalitate dobândirea competenţelor cheie 
II.2. Motivarea participării elevilor la programe de pregătire pentru performanţă şcolară, educaţie formală şi nonformală; 
II.3. Asigurarea accesului unui număr sporit de elevi la servicii specifice de consiliere psiho-pedagogică, orientare şcolară şi profesională; 
II.4. Creşterea gradului de integrare şcolară a elevilor provenind din medii/grupuri sociale dezavantajate; 
II.5. Corelarea planului anual de şcolarizare cu evoluţia demografică pe zone, opţiunile/interesele elevilor şi posibilităţile de inserţie profesională 
II.6.Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor 

III. RESURSE 

III.1.Asigurarea accesului personalului din şcoli la formarea corespunzătoare aplicării cerinţelor sistemului de învăţământ şi adaptării 
ascestuia la cel european; 
III.2. Aplicarea corectă a prevederilor legale privind încadrarea cu personal didactic de predare calificat, de conducere, auxiliar şi nedidactic, 
în contextul lărgirii autonomiei politicilor de personal; 
III.3. Modernizarea şi conservarea infrastructurii şcolare, realizarea dotărilor specifice acesteia. 
III.4. Actualizarea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare. 
             IV. RELAŢII COMUNITARE 

IV.1. Participarea competentă şi operativă a reprezentanţilor autorităţilor locale în exercitarea atribuţiilor ce le revin în activităţile şcolii; 
IV.2. Responsabilizarea părinţilor pentru implicarea în asigurarea unor servicii educaţionale din şcoli; 
IV.3. Asigurarea continuităţii în parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale, regionale, naţionale şi internaţionale
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I.MA
NAG
EME
NT 

Strategii propuse Activităţi realizate Activităţi 
nerealizate/Aspecte 

care necesită 
îmbunătăţiri 

Elaborarea tematicii si 
graficelor, a atributiilor (CA, 
catedre, comisii), a 
planurilor specifice 
compartimentelor 
functionale și derularea 
activităților specifice în 
concordanță cu graficul 
activităților propuse pe 
parcursul anului scolar. 

 
 
 
 
 
 
 
Elaborarea procedurilor pe 
compartimente functionale 
 
 
 

 Elaborarea planului managerial pe baza diagnozei activităţii instructiv-
educative a anului şcolar anterior. Acesta a constituit punctul de pornire 
în stabilirea obiectivelor semestriale şi anuale ale activităţii întregii şcoli,  
a  modului  de  realizare  a  lor,  prin  organizarea  şi  coordonarea  
comisiilor  şi  a  Consiliului  de administraţie şi stabilirea ierarhică a 
responsabilităţilor şi rolurilor membrilor acestuia; 

 Revizuirea Planului de actiune al scolii 2016-2020; 
 Revizuirea Regulamentului intern și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a CEM pentru anul școlar 2018-2019; 
 Elaborarea planurilor manageriale ale catedrelor (responsabilii comisiilor 

metodice şi responsabilii de arii); 
 Monitorizarea îndeplinirii sarcinilor atribuite conform fişei postului prin 

asistenţe la ore, întâlniri de lucru, observaţii şi rapoarte de activitate; 
 Elaborarea unor instrumente de lucru eficiente (decizii, rapoarte, procese 

verbale, convenții de practică, minute); 
 În anul școlar 2018-2019 au fost elaborate trei proceduri operaționale în 

cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de 
Granturi pentru Licee, Beneficiar: Colegiul Economic Mangalia, Titlul 
subproiectului: Inițiativa de dezvoltare educativă prin instruire, acțiune și 
motivare (IDEIAM), Acordul de grant nr. 697/SGL/RII din 02.10.2018:-
octombrie 2018- prof.Moraru Viorica: 

 Procedura operaţională privind ”Selecția grupului țintă pentru derularea 
subproiectului Inițiativa de dezvoltare educativă prin instruire, acțiune și 
motivare (IDEIAM)” - Cod: PO-CEM-SGL-ROSE-01 

 Procedura operaţională privind ”Selecția resurselor proprii implicate în 
subproiectul Inițiativa de dezvoltare educativă prin instruire, acțiune și 
motivare (IDEIAM)” - Cod: PO-CEM-SGL-ROSE-02 

 Procedura operaţională privind ” Monitorizarea și validarea activității 
cadrelor didactice implicate în subproiectul Inițiativa de dezvoltare 
educativă prin instruire, acțiune și motivare (IDEIAM)” - Cod: PO-CEM-
SGL-ROSE-03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-au înregistrat 
întârzieri în ceea ce 
privește respectarea 
unor termene 
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Asigurarea cadrului și 
condițiilor de realizare a 
obiectivelor 
educaționale propuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizarea  proiectului  planului  de  şcolarizare  în funcţie de  programele  de 
dezvoltare  locală  şi regională şi strategia de dezvoltare a şcolii. 

 Realizarea proiectului de incadrare pentru anul şolar 2018-2019; 
 Repartizarea elevilor în clase după criterii legale bine stabilite (în cazul claselor 

de început de ciclu);  
 Desemnarea spaţiilor de învăţare pentru fiecare colectiv de elevi;  
 Stabilirea diriginţilor;  
 Participarea directorilor la cursuri de formare;  
 Întocmirea  orarului  şcolii; 
  Exercitarea  funcţiilor  manageriale  de  planificare,  organizare,  conducere  

operaţională, monitorizare, control şi evaluare în toate sectoarele de activitate; 
  Preocuparea constantă a directorilor pentru consolidarea culturii 

organizaţionale, pentru menţinerea şi îmbogăţirea ritualurilor organizaţiei - 
sărbătorirea unor zile festive: festivitatea de deschidere și încheiere a cursurilor 
la clasele terminale, Ziua școlii, Festivalul șanselor tale, Târgul ofertelor 
educaționale, Balul bobocilor;  

 Elaborarea documentelor manageriale necesare desfăşurării în bune condiţii a 
procesului de învăţămant: Planul de Acţiune al Şcolii, Planul managerial - anual 
şi semestrial; 

  Asigurarea condiţiilor materiale şi logistice adecvate desfăşurării unui 
învăţământ de calitate;  

 Planificarea activităţii catedrelor şi comisiilor metodice;  
 Efectuarea de asistenţe la ore, în special la cadrele didactice nou venite în 

unitate - prilej de cunoaştere directă a realităţii şcolare şi de consiliere 
profesională;  

 Organizarea şi monitorizarea, conform metodologiei, a examenelor de 
certificare a competențelor profesionale, a examenelor de competenţe 
lingvistice şi digitale (din cadrul examenului de bacalaureat); 

 Proiectarea, derularea, monitorizarea şi evaluarea activităţii educative formale şi 
nonformale; 

 Rezolvarea în timp util a problemelor semnalate de elevi şi de personalul şcolii; 
 Gestionarea adecvată a situaţiilor conflictuale şi identificarea unor soluţii de 

rezolvare a acestora prin implicarea directă a personalului din conducere;  
 Pregătirea, derularea şi finalizarea cu succes a inspecţiilor externe: controalele 

tematice, evaluarea calităţii;  
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Dezvoltarea unui sistem  
de   informare eficient 
 

 Promovarea imaginii şcolii prin elaborarea şi producerea materialelor 
promoţionale, organizarea unor activităţi cu ecouri în mass-media;  

 Buna comunicare cu personalul şi cu elevii prin note/ordine de serviciu, 
comunicate, anunţuri, şedinţe operative;  

 Asigurarea siguranţei în unitate, aplicarea prevederilor legale cu privire la 
sănătatea şi securitatea muncii şi PSI, atăt pentru elevi cât şi pentru întregul 
personal; 

 Asigurarea unui climat de armonie, de colaborare şi de stimulare a performanţei 
pentru toţi actorii implicaţi în procesul instructiv-educativ;  

  Propunerea unui plan de şcolarizare realist, coerent, bazat pe solicitările 
beneficiarilor 

 Consolidarea unei relaţii excelente cu instituţiile partenere locale, judeţene şi 
naţionale, agenții economici; 

 Elaborarea planurilor de activităţi extraşcolare, de combatere a violenţei, de 
reducere a absenteismului şi a abandonului, de educaţie pentru mediu; 

 Realizarea, cu ajutorul informaticianului și a serviciului secretariat a unei 
baze de date electronice privind evidenţa elevilor din fiecare clasă, a situației 
absențelor lunare in SIIIR; 

 Utilizarea poştei electronice ca sistem intern de informare; 
 Actualizarea paginii web a şcolii  

       http://economicmang.licee.edu.ro/ 
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II.CURRICULUM 
Strategii propuse Activităţi realizate Activităţi 

nerealizate/ 
Aspecte care 

necesită 
îmbunătăţiri 

Implementarea şi 
dezvoltarea 
curriculumului 
 
 
 
 
 
Stabilirea   politicii   
de monitorizare  a 
progresului elevilor, 
analiză şi 
îmbunătăţire a 
procesului didactictic 
Monitorizarea 
programelor de 
pregatire a elevilor 
pentru evaluarile de 
sfârsit de ciclu 
(examene de 
certificare a 
competentelor, 
examen de 
bacalaureat 
 
 
 
 
 

 -Identificarea  şi  dezbaterea  la  nivelul  catedrelor/ariilor curriculare  a  problemelor  
legate  de  aplicarea curriculumului naţional;  

 -Elaborarea şi actualizarea periodică a planificărilor calendaristice - anuale, semestriale, pe 
unităţi de învăţare;  

 -Elaborarea şi monitorizarea aplicării CDL-urilor la clase;  
 -Monitorizarea de către directori şi responsabilii de catedre a respectării planificărilor şi 

programelor analitice;  
 -Existenţa în bibliotecă şi în CDI a unui fond bogat de carte de specialitate, de auxiliare 

curriculare, de programe puse la dispoziţia elevilor şi a cadrelor didactice;  
 -Distribuirea, în bună parte, a manualelor şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul 

obligatoriu; 
 -Realizarea comenzilor de manuale  pentru disciplinele la care stocul nu era suficient pentru a fi 

distribuit tuturor eleviilor colegiului de la învăţământul obligatoriu; 
 -Folosirea de către cadrelele  didactice  a unor  strategii  şi  metode moderne  de predare-

învăţare-evaluare pentru a răspunde stilurilor de individuale, abilităţilor, motivării fiecărui 
elev; 

 -Monitorizarea ritmicităţii notării; 
 -Participarea  la  activități  metodice  organizate,  la  nivelul  municipiului  şi județului, de 

către comisiile metodice de specialitate:  
 -Utilizarea  portofoliului  ca  metodă  de  evaluare. Prin  folosirea  portofoliului  elevii  sunt  

solicitaţi  să-şi  însuşească anumite cunoştinţe prin efort propriu, coordonaţi de profesor; 
 -Colaborarea mai multor profesori diriginţi cu psihologul şcolii, în vederea reducerii  numărului  

de  absenţe  şi  a  îmbunătăţirii  situaţiei  şcolare  a elevilor sau pentru identificarea de noi 
mijloace de motivare a acestora în vederea creşterii performanţelor şcolare sau a alegerii 
carierei; 

 -Rezultate foarte bune obţinute la examenele de certificarea a competenţelor nivel 4 și nivel 3 
(promovabilitate 100%) și acceptabile la examenul de bacalaureat (promovabiltate  50.98%) 
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Îmbunătăţirea 
pregătirii didactice şi 
de specialitate a 
profesorilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   În calitate de formator, prof. Teodorescu Nicoleta, a susţinut la Colegiul Economic Mangalia 
cu o grupa de 25 cadre didactice,  cursul "Evaluarea şi dezvoltarea personală a copiilor şi 
elevilor ", în perioada 26.10.2018 - 24.11.2018. În urma evaluării dosarelor pentru selecţia 
experţilor de formare pentru Regiunea de Sud Est, în cadrul proiectului "CRED - Curriculum 
relevant, educaţie deschisă pentru toţi"cod SMIS 2014+:118327, profesor Teodorescu Nicoleta 
a fost admisă.(adresa nr. 133/CRED/BZ/11.10.2018); 

 Prof. Teodorescu Nicoleta urmat cursul din cadrul programului de formare profesională 
"Evaluarea şi dezvoltarea personală a copiilor şi elevilor", 90 ore, 22 credite, furnizor asociaţia 
GO AHEAD; 

 Participarea la Programul de formare continuă „Evaluarea si dezvoltarea personală a copiilor si 
elevilor” - 22 credite transferabile. Asociaţia „ GO AHEAD”- prof. Popa Gabriela, Rașid Nelida, 
Stamatin Carmen, Ciobănel Simona, Voiculescu Alina, Bordei Lăcrămioara Hovan Simona, 
Marin Irina, Lazăr Nicoleta, Rotaru Elena, Curcan Roxana, Rațiu Mădălina, Tănase Ionela, 
Toșa Camelia, Gheorghe Nicoleta, Bodnărescu Andreea, Chirică Elena – formator prof. 
Teodorescu Nicoleta; 

 Dna Cucu Mihaela (administratorul școlii) a participat la cursul de perfecționare Forexeburg; 
 În data de 16.11.2018 dna prof. Curcan Roxana a participat la concursul Probleme de 

perspicacitate, în cadrul proiectului Bebras; 
 În luna mai dna profesoară Cioroiu Daniela a participat la Cursul ”Equality call for all,” curs 

organizat și finanțat de Agenția Erasmus + din Austria și Centrul de Resurse pentru Instruire și 
Cooperare SALTO; 

 În iunie domnele profesoare Cioroiu Daniela şi Chiriac Gabriela au participat la cursul despre 
Particularităţile proiectării şi predării simultane la nivel primar şi gimnazial, organizat de Centrul  
Național  pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy Baia Mare, Maramureș; 

 D-na profesor Nicolăescu Nicoleta a participat la cursul – Particularitățile Proiectării și Predării 
Simultane la nivel gimnazial - program de Dezvoltare profesională în  concordanță cu politicile 
şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – organizator 
EUROSTUDY Centrul Național Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane; 

 D-na prof Lazăr Nicoleta a participat  in perioada 12-17 aprilie 2019 la Proiectul Educativ 
Internaţional ,, Schimb de bune pratici privind legislaţia comercială internaţională.Metode 
inovative de predare, evaluare transdisciplinare.Interculturalitate euro-asiatica;M 

  D-na prof.Hovan Simona a participat la Programul de formare continuă „Educaţie nonformală 
si tehnici alternative de invăţare” – 16 credite transferabile. Asociaţia „Start pentru formare”; 

 În luna mai 2019 doamna prof Curcan Roxana a participat la Seminarul de instruire cu 
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Organizarea unor 
evenimente de 
promovare, 
evidentiere si 
recompensare a 
elevilor/cadrelor 
didactice cu 
performante 
deosebite 
Diseminarea 

prevederile și implicările legislative (GDPR) conform Regulamentului nr. 679/27.04.2016 în 
instituțiile de învățământ; 

 În luna mai doamnele prof. Matei Loredana, Coman Anca si Gheonea Nicoleta au absolvit 
cursul Particularitatile proiectarii si predarii simultane la nivel primar, gimnazial si liceal, 23 
credite, furnizat de Centrul National de Dezvoltare a Resurselor Umane Eurostudy; 

 Doamna profesor Dumitru Alina organizat și susținut cursul de formare continuă Crearea 
testelor computerizate în calitate de formator CCD; 

 În perioada februarie-mai 2019, doamnele profesor Popa Gabriela, Moraru Vasilica și Tănase 
Cornelia au derulat cursuri de formare adulți pentru calificarea Bucătar, în cadrul proiectului 
POCU/298/3/14/121595 „Competențe temeinice în vederea unui grad de ocupare crescut” în 
parteneriat cu Asociația Proactiv pentru Comunitate; 

 Participări la activitatile de cerc pedagogic pentru diferite discipline; 
 Doamnele profesor Rașid Nelida şi Popa Gabriela au fost numite responsabile de Cerc 

pedagogic pentru domeniile Alimentaţie publică, Turism, Economic, Comerţ de către ISJ 
Constanţa; 

 Doamna Teodorescu Anișoara a fost numită profesor metodist pentru domeniul Economic, dna 
profesor Popa Gabriela pentru domeniul Alimentație publică, iar dna profesor Rașid Nelida 
pentru domeniul Turism; 

 Doamna profesor Moraru Vasilica a fost numită de către ISJ C-ţa, responsabil în cadrul "Reţelei 
de interasistenţă pentru asigurarea calităţii la nivelul judeţului Constanţa 2018-2019; 

 D-na Rașid Nelida a participat la activități specifice în vederea pregătirii examenului național de 
titularizare și cel de definitivare în învățământ 2019, la sediul Centrului Național de Evaluare și 
Examinare București, pentru specializările Turism (maiștri instructori) și Turism și servicii 
(profesori). 
 

 Încheierea unor parteneriate cu instituţii acreditate, cu scopul promovarii unor proiecte de 
informare a elevilor în vederea admiterii în colegii şi universităţi din Europa şi SUA; 

 Organizarea de întâlniri în incinta colegiului cu reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămant 
superior din Constanţa (Universitatea Ovidius,Universitatea Maritimă, Universitatea Şaguna, 
Academia Navală Mircea cel Bătrân etc); 

 Realizarea unor echipe mixte de cadre didactice şi elevi care au promovat oferta educaţională 
pentru anul şcolar 2019-2020 în cadrul  activității Ziua Școlii – Sa știu mai multe, să fiu mai 
bun; 

 Participarea la Târgul ofertelor educaţionale organizată în colaborare cu ISJ Constanţa; 
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oportunitatilor de 
studii in tara si 
strainatate, prin 
organizarea de 
conferinte si 
participarea elevilor la 
targuri educationale 
in colaborare cu 
institutii de 
invatamant superior 
 
 
 
 
 
 
Elaborarea ofertei 
educationale si 
promovarea acesteia 
in randul elevilor 

 Organizarea de activități cu ocazia Festivalului Șanselor Tale, în colaborare cu I.S.j. Constanța; 
 Derularea a trei fluxuri de mobilități - elevi din clasele a XI-a  liceu în cadrul Proiectul Erasmus+ 

cu titlul ,,Dezvoltarea profesionala si personala prin plasament european de invatare,, nr. 
proiect 2018-1- RO01-KA102-047778, astfel: în perioada 03-21.12.2019 au participat ca 
profesori insotitori ai grupului de elevi doamnele profesoare Rașid Nelida și Tudose Delia in 
localitatea Granada din Spania si au participat 16 elevi de la specializarea Tehnician in 
activitati de turism; în perioada 10 februarie-02 martie 2019 au participat ca profesori insotitori 
ai grupului de elevi doamnele profesoare Ciobanel Raluca Simona si Stamatin Carmen Liliana 
in localitatea Barcelos din Portugalia si au participat 16 elevi de la specializarea Tehnician in 
activitati de comert; în perioada 18 martie 2019 – 5 aprilie 2019  au participat ca profesori 
însoțitori: prof. Voiculescu Alina si dir.adj.Tănase Cornelia ai grupului de elevi, pentru fluxul III – 
Paphos, Cipru. Responsabilul proiectului a fost dna prof. Rașid Nelida, iar monitorizarea s-a 
realizat de către dna director Ciobănel Raluca Simona; 

 Derularea proiectului INIȚIATIVA DE DEZVOLTARE EDUCATIVĂ PRIN INSTRUIRE, 
ACȚIUNE ȘI MOTIVARE (IDEIAM) din cadrul programului ROSE. 
 

       
   Doamnele prof.Popa Gabriela, prof. Tănase Cornelia, prof. Tudose Delia, m.i.Apostu 

Gabriela, au realizat CDL-ul pentru clasa a IX-a liceu – domeniul Turism și alimentație și a IX-a 
învățământ profesional  - Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație/Bucătar cu 
denumirea Activități în turism și alimentație, iar d-nele profesor prof.Stamatin Carmen-Liliana, 
prof. Matei Dorina-Daniela, prof.Ciobănel Raluca-Simona au realizat CDL-ul pentru clasa a IX-
a liceu – domeniul Economic/Comerț, cu denumirea Activități economice și comerciale. 

 CDL-ul Activitatea de servire în unități de alimentație, Profilul/Domeniul de pregătire 
Servicii/Alimentație, Calificarea profesională Organizator banqueting, clasa a XI-a, autori: 
Moraru Vasilica, Chirică Elena, Apostu Gabriela și CDL-ul pentru învățământ liceal și 
învățământ profesional de 3 ani, clasa a X-a Activități specifice în spațiile de producție și 
salonul de servire, autor: Rotaru Elena. 
 Revizuirea CDL-ului la clasa a X-a Responsabilitatea la locul de muncă; realizarea CDL-

ului Turismul pe litoral, clasa a XI-a technician în turism, prof. Rașid Nelida și Tudose Delia. 
 Realizarea CDL-ului Preparate specifice bucătăriei dobrogene, învățământ professional, 

calificarea bucătar, prof. Popa Gabriela, Tudose Delia, Apostu Gabriela. 
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III.RESURSE UMANE 
 
Strategii propuse Activităţi realizate Activităţi 

nerealizate/Aspe
cte care 
necesită 

îmbunătăţiri 
Asigurarea conditiilor 
necesare pentru 
evolutia in cariera a 
cadrelor didactice prin 
sistemul de pregatire si 
obtinere a gradelor 
didactice in invatamant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participarea la activitati 
de formare eficiente in 
parteneriat cu centrele 
de perfectionare 
(CCD,ECDL, etc) si cu 
alti furnizori de formare 
continua acredidati 
(proiecte POSDRU 

 - Cadrele didactice  au fost preocupate pentru propria formare şi dezvoltare profesională 
reflectată în înscrierea la examenele de definitivat, grade didactice şi în parcurgerea unor 
cursuri de formare:  

 - Au avut loc inspecții curente și speciale ale cadrelor didactice înscrise la examene 
pentru obținerea gradelor didactice, asfel: Matei Dorina (IC2 gradul II), Rotaru Ramona 
(inspecție specială pentru acordarea gradului didactic I), Onoaie Alexandra ((inspecție 
curentă 1 pentru acordarea gradului didactic I), Bordei Lăcrămioara (inspecție specială 
pentru acordarea gradului didactic I), Ciocoiu Andreea Lavinia (inspecție specială pentru 
acordarea gradului didactic II), Nicolaescu Nicoleta (inspecție curentă 2 pentru acordarea 
gradului didactic I), Curcan Roxana (inspecție curentă 2 pentru acordarea gradului 
didactic I), Mihalcea Monica (inspecție specială pentru acordarea gradului didactic II), 
Tănase Ionela (inspecție curentă 2 pentru acordarea gradului didactic II), Curcan Roxana 
(inspecție specială pentru acordarea gradului didactic I). 
- Numeroase cadrele didactice din școală au participat la activități de formare continuă, 
astfel: 
 Prof. Teodorescu Nicoleta a urmat cursul din cadrul programului de formare 

profesională "Evaluarea şi dezvoltarea personală a copiilor şi elevilor", 90 ore, 22 
credite, furnizor asociaţia GO AHEAD; 

 Popa Gabriela, Rașid Nelida, Stamatin Carmen, Ciobănel Simona, Voiculescu Alina, 
Bordei Lăcrămioara Hovan Simona, Marin Irina, Lazăr Nicoleta, Rotaru Elena, Curcan 
Roxana, Rațiu Mădălina, Tănase Ionela, Toșa Camelia, Gheorghe Nicoleta, 
Bodnărescu Andreea, Chirică Elena – programul de formare „Evaluarea si 
dezvoltarea personală a copiilor si elevilor” - 22 credite transferabile, Asociaţia „ GO 
AHEAD”; 

 Matei Loredana, Coman Anca, Gheonea Nicoleta, Cioroiu Daniela, Chiriac Gabriela 
au absolvit cursul Particularitatile proiectarii si predarii simultane la nivel primar, 
gimnazial si liceal, 23 credite, furnizat de Centrul National de Dezvoltare a Resurselor 
Umane Eurostudy; 
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privind dezvoltarea 
resurselor umane) 
 
 
 
Organizarea si 
desfasurarea activitatilor 
școlare și extrascolare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nicolăescu Nicoleta  – Particularitățile Proiectării și Predării Simultane la nivel 
gimnazial– 23 de credite transferabile – organizator EUROSTUDY Centrul Național 
Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane; 

 
 
În domeniul instructiv-educativ, în anul şcolar 2018-2019 s-au desfăşurat o gamă largă şi 
diversă de activităţi care au implicat în mod direct elevii şi personalul didactic şi, indirect, 
personalul didactic auxiliar, cel nedidactic, partenerii educaţionali şi sociali: 

 De Ziua Europeană a limbilor profesorii de limbi străine s-au implicat în derularea 
unor activităţi la clasă care să marcheze acest eveniment .  Dna Toşa Camelia a 
coordonat elevii claselor a 9 a D si E in realizarea de postere cu formule de salut in 
diferite limbi ale U.E. expuse la panoul scolii; 

 Acţiunea de voluntariat Let’s Do It, Romania! cu scopul de a strânge deşeurile din 
arealele naturale. Am participat alături de profesori şi elevi din şcoala noastră la 
curăţarea Insulei Mangaliei, zonă aflată în imediata vecinătate a portului turistic;  

 Ziua Educatiei” (5 octombrie) – dna prof. Toşa Camelia a organizat vizitarea unor 
obiective turistice din  Mangalia impreuna cu elevii clasei a 11 a D (Muzeul 
Arheologic si Moscheea “Esmahan Sultan”); 

 Dna Bodnărescu Andreea a iniţiat un parteneriat Colegiul Economic/ Biblioteca 
franceza Arthur Rimbaud  si a realizat activități de voluntariat la ONG - ,, Ajungem 
Mari” în perioada octombrie –ianuarie; 

 Târgul de toamnă al ofertelor educaţionale din învăţământul profesional Ştiu să-mi 
aleg meseria, ediţia a III-a , derulat la Liceul Tehnologic Ion Bănescu; 

 Din octombrie 2018 a debutat implementarea Proiectul privind Învățământul 
Secundar (ROSE), Schema de Granturi pentru Licee, Beneficiar: Colegiul Economic 
Mangalia, Titlul subproiectului: Inițiativa de dezvoltare educativă prin instruire, acțiune și 
motivare (IDEIAM), Acordul de grant nr. 697/SGL/RII din 02.10.2018; 

 Rotaru Ramona, Tănase Ionela, Toşa Camelia  şi Marinescu Simona, Sandu Mihai 
au  participat la activitatea cu tema „ Armia romana, intre ieri si maine – De veghe pe 
graniti de apa” din cadrul proiectului Vocile centenarului, desfasurata in data de 
24.10.2018, la Cercul Militar Mangalia; 

 Participare în data de 22.11.2018, la simpozionul aniversar „Generația de ieri un 
exemplu pentru generația de azi” organizat de Prefectura Județului Constanța în 
colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța; 
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 Donare de haine şi alimente în cadrul evenimentului ,, Moș Crăciun oricine ești 
mulțumim ca dăruiești”, organizat de Fundaţia Umanitară Iulia Movilă, prof implicati 
Chiriac Gabriela, Voiculescu Alina Mihaela, Apostu Gabriela; 

 Donare de dulciuri catre copiii sectiei de pediatrie a Spitalului Municipal  Mangalia, 
initiatori Mirzali Ghiuler si Consiliul Elevilor din CEM; 

 Targ de prajituri  “Aroma Craciunului”, organizator catedra de comert, avand drept 
scop achizitionarea de echipamente necesare catedrei de comert; 

 ,,15 Ianuarie, cu Eminescu in gand!”- concurs de recitare, organizat de CDI; 
 24 Ianuarie - ,,Hai să dăm mână cu mână”, dezbateri, dramatizări, expoziții cu 

lucrările elevilor; 
 Dna prof. Cioroiu Daniela şi dna prof. Tănase Ionela au colaborat cu reprezentanţii 

organizaţiei UK Study din Constanţa care au organizat în cadrul colegiului nostru acţiunea 
de informare asupra posibilităţii de a studia la universităţile din Marea Britanie. Activitatea 
s-a adresat tuturor elevilor din clasele terminale; 

 Dna prof. Cioroiu Daniela a organizat activitatea “HALLOWEEN – PAST AND 
PRESENT” cu elevii claselor a IX-a B, a X-a A şi a XII-a D; 

 Derularea campaniei SNAC – Săptămâna fructelor şi legumelor donate – au fost 
implicați toți  diriginții si elevii acestora; 

 Activităţi omagiale - Aniversare Mihai Eminescu -  lecturi din opera lui  Mihai 
Eminescu - 15 ianuarie -  şi aspecte ale vieţii şi activităţii poetului  şi activităţi dedicate 
evenimentului Aniversare  I.L.Caragiale; 

 Dna prof.Toşa Camelia a implicat elevii clasei a 11 a D intr-o actiune de voluntariat 
(sprijinirea unei familii nevoiase prin donarea de articole de imbracaminte si alimente), a 
desfăşurat o activitate despre “Bullying” desfasurata la clasa a 11 a D in colaborare cu 
doamna psiholog scolar Radu Viorica; 

 Atelier de lucru cu tema „Activități în C.D.I.”, din data de 15 noiembrie 2018, 
organizat de Casa Corpului Didactic (prof. Sandu Mihai); 

 Lecție deschisă interdisciplinară „Personalitățile Marii Uniri” desfășurată în cadrul 
Centrului de Documentare și Informare (prof. Sandu Mihai);  

  
  
  
  
 Flash Mob organizat în data de 29.11.2018 în cadrul Campaniei MESAJUL MEU 
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PENTRU ROMÂNIA, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Constanța; 
 Cercul de dezbateri „Repere” – organizat săptămânal de către doamna prof. Bocâncă 

Florența; 
 Ziua mondială a filosofiei  - prof. Florea Delia și prof. Bocâncă Florența; 
 Ziua internațională a drepturilor copilului – activitate coordonată de către doamna prof. 

Bocâncă Florența; 
 28-29 noiembrie 2018- Prof. Bocancă Florența a participat cu trei elevi la Concursul ,,La 

Centenar tinerii dezbat” organizat de I.S.J. și de Instituția Prefectului-Jud. Constanța; 
 Participarea profesorilor de istorie (Nicolaescu Nicoleta, Sandu Mihai) 

alături de elevi la activitățile desfășurate în cadrul CDI al Colegiului Economic Mangalia 
pe temele: Revenirea Dobrogei la Romania (14 noiembrie), Ziua Națională a Romaniei (1 
decembrie) – prof. Nicolaescu Nicoleta; 

 Inițiere proiect Carte la Umbrelă (în desfășurare) - prof. Florea Delia; 
 Sub îndrumarea doamnei psiholog Radu Viorica s-au desfășurat următoarele proiecte: 
 1) Activități desfășurate împreună cu elevii din Clubul voluntarilor  “ADOLESCENȚII 

CONSILIERI;  
 2) Activitate de voluntariat extrașcolară  cu ocazia ZILEI INTERNAȚIONALE A 

DREPTURILOR COPIILOR; 
 3)  Activitate de anti –bullying /OPRITI BULLYING-UL, AVEM NEVOIE DE SIGURANȚᾸ 

ȘI RESPECT  cu ocazia Zilei internaționale a nonviolenței în școli  
 4)  Proiect Stop Bullying în colaborare cu CJRAE Cluj (Prof. Radu Viorica, profesor 

colaborator: Florea Delia Casiana); 
 5)   Proiect național  în colaborare cu C.P.E.C.A/Agenția Națională antidrog-Mesajul meu 

antidrog - perioada an școlar 2018-2019 - Responsabil prof. psiholog Radu Viorica. 
Profesori colaboratori: Stoica Violeta, Florea Delia Casiana 
6)   Proiect ,,Adolescența-fără droguri și violență (prof. psiholog Radu Viorica); 

 PROIECT O.S.P (Perioada de desfășurare –octombrie 2018-iunie 2019) Încotro? Ai 
nevoie de busolă? Partener și coordonator CJRAE CONSTANTA, Implementat la nivelul 
liceului de responsabil prof. psiholog Radu Viorica. Profesor colaborator Bocâncă 
Florența;  

 PROIECTUL “ȘTIU ,VREAU ȘI POT”  /Partener și coordonator de proiect  C.J.R.A.E   
CONSTANTA implementat la nivelul liceului de psiholog Radu Viorica; 

 Activități de consiliere a părinților elevilor cu CES 
 9)  Incotr-o? Ai nevoie de busola ? Partener si coordonator CJRAE CONSTANTA, 
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Rezultate bune și foarte 
bune obținute de elevii 
colegiului la olimpiade 
județene, concursuri 

implementat la nivelul liceului de responsabil prof. psiholog Radu Viorica, perioada de 
desfasurare –octombrie 2018-iunie 2019, clasele :a XII a E, Nr.beneficiari :25 elevi, 
Profesori colaboratori : prof. BocancaFlorenta , prof.Lacramioara Bordei 

 Activitate antibulling cu implicarea elevilor clasei a XII C  Comportamente agresive 
si toxice printre elevi. Strategii de aparare coordonator Florea Delia; 

 Activitate anti violență Managementul furiei Nr. elevi 28 /cls a X-a D, prof. 
colaborator: Mârzali Ghiuler  si prof. psiholog Radu Viorica; 

 Activitate anti violență De la agresivitatea între colegi la agresivitatea în societate 
Comunicarea asertivă în  relaționarea interpersonală. Cls. a IX-a B /Nr. elevi 26 Prof. 
colaborator Teodorescu Anișoara, Mârzali Ghiuler și Roxana Curcan și elevii de la Clubul 
Adolescentii Consilieri – prof. psiholog Radu Viorica; 

 PREVENIRE TRAFIC DE PERSOANE 30 aprilie 2019 - Problemele sociale, 
prejudecăți și discriminare - Activitate la nivelul clasei a IX-a D, nr. elevi  28, profesor 
colaborator Lazăr Nicoleta - prof. psiholog Radu Viorica;  

 Activitate la clasa: cls. a X-a  D. nr. elevi 26, prof. coordonator Mârzali Ghiuler 
Protecția copilului ai căror părinți sunt plecați în străinătate, beneficiari: cls a XI-a D, nr. 
elevi 26, prof. colaborator Toșa Camelia, perioada mai 2019  - prof. psiholog Radu 
Viorica;  

 activitate cu profesorii “Stresul la profesori” - prof. psiholog Radu Viorica; 
 Activitate cu profesorii “Sănătatea mentala a elevului”- prof. psiholog Radu Viorica. 

 
Alte activități școlare și extrașcolare derulate: 
Competiții de fotbal și tenis de masă între Colegiul Economic Mangalia și Liceul Teoretic 
Callatis Mangalia(prof. Barboră Constantin) 

 Activitate aplicativă: „Evaluarea Inițială”, noiembrie 2018, organizat de Editura Arabela în 
cadrul Proiectului Educațional Național: „EVALUAREA ÎN ÎNVᾸȚᾸMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR”. Importanța Evaluării inițiale în activitatea didactică: Metode. Tehnici. 
Strategii, noiembrie 2018 (prof. Sandu Mihai); 

 Participarea cu la Concursul ,,La Centenar tinerii dezbat” organizat de I.S.J. și de Instituția 
Prefectului-Jud. Constanța, prof. Bocâncă Florența; 

 Activități organizate în parteneriat cu instituții precum: - Unitatea de Pompieri 
Militari ISU Dobrogea, ,,Prietenii noștri pompierii”;  O.N.G Mare Nostrum ,,Coastwatch - 
2018”, ,, Biodiversitate in Marea Neagra- monitorizarea delfinilor in sectorul deplaja 
Adras- Paradiso.; Poliția Locală; - colaborare cu ONG Asociația Umanitara Iulia Andreea 
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Movila, Asociatia Muncitoarelor Cuvioase ale Sf Iosif Santa Maria Mangalia; 
 Activități desfășurate în cadrul CDI: 

 Comemorarea eroilor la Dobrich 
 Ziua armatei 
 Ziua Dobrogei 1878 - Reîntregirea Dobrogei la statul modern român 
 În vizită la Peştera Sfântului Andrei 
 1 Decembrie 1918- Ziua Marii Uniri 
 Moş iubit: Moş Nicolae 
 În aşteptarea sărbătorilor de iarnă - împodobirea spaţiului CDI 
 1989 - Primii paşi spre libertate 
 Clipe de graţie - Lirică eminesciană 
 Unire în cuget şi simţiri 
 Semnificaţia mărţişorului, În aşteptarea sărbătorilor pascale  
 Dna profesoară Amet Nebie a realizat la clasa a XI a B o serie de activităţi 

interdisciplinare sub numele LITERATURA ŞI CELELALTE ARTE  - literatura şi pictura, 
desenul; literatura şi muzica;  

 În luna martie dna prof. Cioroiu Daniela a  încheiat un acord de parteneriat cu Dr. Şerbu 
Clinic, reprezentată de doamna Şerbu Virginia – Medic Primar Obstetrică Ginecologie. 
Acordul încheiat pe o perioadă de 5 luni vizează în general prevenirea abandonului şcolar 
în urma apariţiei unei sarcini nedorite, conştientizarea asupra pericolelor generate de 
întreruperile de sarcină şi a bolilor cu transmitere sexuală dar şi informarea şi schimbarea 
de atitudine vizavi de  importanţa metodelor de contracepţie; 

 Târgul Internaţional al Universităţilor – UK Study Romania (Oportunităţi de carieră şi de 
efectuare a studiilor universitare în ţară şi în străinătate) – Cioroiu Daniela, Chiriac Gabriela, 
Tănase Ionela; 

 Scoala Alfel, Sa stiu mai multe , sa fiu mai bun si-a propus o serie de proiecte: 
 Gospodar  fara pereche, activitate de curatenie in salile de clasa si gradina scolii ; 
 Ziua scolii, activitate de promovare a unitatii scolare prin invitarea elevilor claselor a VIII a 

din scolile Mangaliei si localitatile invecinate ; 
 Primul ajutor sunt eu!  Activitatea a urmărit însuşirea  de către elevi a cunoştinţelor de 

bază şi a deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor. 
 Aleg să fiu informat! Doamna psiholog Călin Maria a discutat cu elevii despre dificultatea 

tinerilor de a aborda teme legate de sexualitate şi rolul cabinetului de planning familial. 
Elevii au adresat întrebări şi au primit informaţii într-un limbaj accesibil evitându-se 
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stereotipiile şi prejudecăţile. 
 Despre subiecte tabu în secolul XXI -Tinerii au fost invitaţi de doamna doctor Şerbu 

Virginia, Medic Primar Obstetrică Ginecologie, să participe la un dialog deschis care să 
aducă în prim plan viaţa adolescenţilor şi problemele lor. Întrucât dezbaterea şi-a propus 
să clarifice cele mai delicate probleme ale tinerilor în ceea ce priveşte educaţia sexuală, 
principalele teme abordate au fost bolile cu transmitere sexuală, metodele de 
contracepție, responsabilitatea şi implicaţiile unei sarcini în adolescență. 

 Născut în România -Elevii Colegiului Economic au participat la un seminar susţinut de 
antrenorul Clubului Mangalia Combat Team, domnul Radu Cezar Cîrstea. În prima parte a 
seminarului, domnul Cârstea, fost elev al Colegiului, le-a vorbit actualilor elevi despre 
nevoia de securitate şi siguranţă. A doua parte a activităţii a vizat dezvoltarea personală a 
tinerilor prin realizarea unei paralele între viaţa şcolară şi cea sportivă. Elevii au fost 
încurajaţi să practice un sport şi să îşi îmbunătăţească condiţia fizică. 

 Cântec, joc şi voie bună - Doamna instructor Călin Marina Georgiana, coregrafă a 
Ansamblului “Tradiţii Dobrogene” din comuna Pecineaga i-a antrenat la dans pe toţi elevii 
prezenţi care s-au străduit să execute corect paşii dansurilor populare propuse spre a fi 
învăţate şi să realizeze sincronizarea segmentelor corpului cu ritmul muzical impus. 

 D-na Teodorescu Anişoara și  un grup de elevi de la clasa a IX-a B au participat la 
activitatea principală din cadrul proiectului educativ Schimb de bune practici privind 
legislaţia comerciala internaţională. Metode inovative de predare, evaluare 
transdisciplinare. Interculturalitate euro-asiatică încheiat între Colegiul Economic  
Mangalia, Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Galați și Colegiul Comercial ”Carol I” 
Constanta.  

 Dna profesoară Bodnărescu Andreea s-a implicat a in organizarea programului 
national de dezvoltare a inteligentei emotionale in scoala “ Încredere in sine in scoli” iar pe 
13 mai a participat la seminar “ incredere in sine in scoala” in cadrul programului de 
dezvoltare a inteligentei emotionale in scoli , seminar sustinut de Simona Ciff; 

 Proiectul judetean Corabia Reciclarii s-a derulat in perioada aprilie – iunie si s-a finalizat 
printr-o expozitie de obiecte confectionate din material reciclate, confectionarea unuei 
machete si reciclarea pet-urilor. Colegiul Economic a obtinut locul al doilea si un voucer 
de 700 de lei. 

 În data de 6 iunie 2019, la Centrul de Documentare şi Informare al Colegiului Economic 
Mangalia, a avut loc expoziţia dedicată concursului judeţean plurilingvistic şi de creaţie 
artistică „Creo Creare,” ediţia a IV-a 2019, etapa preliminară. 
În anul școlar 2018-2019, elevii Colegiului Economic Mangalia, au obținut rezultate 
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deosebite la concursuri școlare și olimpiade pe discipline: 
 Dna prof. Amet Nebie s-a  ocupat de coordonarea activitatii literare a elevului 

Filip Mihai- Viorel (clasa a XII-a A). Cateva poeme ale acestui elev au fost publicate in 
volumul Integritate: Antologie de literatura constanteana, Editura Anticus Press, noiembrie 
2018; 

 S-au calificat la Concursul de Matematică Aplicată Adolf Haimovici, etapa locală, 
următorii elevi: 

- cls. IX-a: Albu Andreea Denisa, Raţă Ştefan Bogdan (prof. Teodorescu Nicoleta), 
Chiţu Sorin, Dumitraşcu Cristina (prof. Irimia Cristina) 

- cls a X-a: Matei Diana Maria (prof. Gheorghe Nicoleta) 
- cls. a XI-a : Costache Laura Georgiana, Dima Rareş Ştefan (prof.Teodorescu 

Nicoleta) 
- cls a XII-a : Barbu Diana Elena, Iacob Andreea Cătălina (prof. Teodorescu Nicoleta) 

Elevii calificaţi la etapa judeţeană a Concursului de Matematică Aplicată "Adolf 
Haimovici", care s-a desfăşurat la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Constanţa, în data 
de 16.03.2019, au fost : Albu Andreea Denisa, Raţă Ştefan Bogdan, Costache Laura, 
Dima Rareş, Barbu Diana, Iacob Andreea - prof. îndrumător Teodorescu Nicoleta şi Chiţu 
Sorin, Dumitrescu Cristina  - prof. îndrumător Irimia Cristina. 
 Eleva Iacob Andreea Cătălina (cls. XII) a obţinut Premiul I şi eleva Barbu Diana 
Elena(cls. a XII) a obţinut premiul II la etapa judeţeană a acestui concurs - prof. 
îndrumător Teodorescu Nicoleta. Eleva Andreea Iacob s-a calificat la etapa naţională a 
Concursului de Matematică Aplicată "Adolf Haimovici" ce s-a desfăşurat la Iaşi. 

 Dna prof,Lazar Nicoleta, in calitate de vicepresedinte, a organizat si desfăşurat Olimpiada 
de biologie - faza locală din 31 ianuarie 2019, la Colegiul Economic Mangalia. S-a calificat 
pentru etapa judeţeană eleva Drăgan Angela Cezara, clasa a 10a C, care a obtinut 
Menţiune; 

 Dna prof Gheonea Nicoleta a participat in data de 12.12.2018. la Concursul ” Idei de 
Afaceri” desfasurat la Liceul Tehnologic C A Rosetti din Constanta, unde a castigat locul II 
cu elevii Borodi Sara si Braha Cosmina de la clasa a XI-a D 

 In data de 13.12.2018 a avut loc la Hotel Flora Mamaia – Concursul Judetean 
“Performanta in meserie”, unde membrii Catedrei Comert au participat la Concursul de 
Afise – “Reclama, sufletul Comertului”, Editia a IV-a.Dna prof Stamatin Carmen a fost 
evaluator .  Au coordonat elevi dnele prof Ciobanel Raluca Simona, Matei Loredana si 
Gheonea Nicoleta. Eleva Ilie Andreea Carmen de la clasa a XII-a C a obtinut Premiul I 
sub indrumarea dnei prof Matei Loredana. Elevul Burca Ionut de la clasa a XI-a C a 
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obtinut Mentiune, sub indrumarea dnei prof Ciobanel Raluca Simona.  
 De asemenea eleva Jechil Roxana, clasa a XI-a profesională, calificarea profesională 

Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație, îndrumată de către doamna m.i. 
Apostu Gabriela a obtinut locul 2 La acest concurs doamnele profesor Popa Gabriela și 
Chirică Elena au fost profesori evaluatori. 

 În luna ianuarie 2019 s-a desfășurat concursul pe meserii clasa a XI-a profesională, la 
calificarea ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație - profesori evaluatori: 
Moraru Vasilica și Apostu Gabriela, iar la calificarea bucătar – profesori evaluatori: Popa 
Gabriela și Chirică Elena. Rezultatele concursului pe meserii, învățământ profesional au 
fost: 

 Popescu Maria-Elena 88,37 p 
 Burcea Elena-Daniela 91,75 p  
 Costea Andreea-Elena 93,25 p 
 Jechil Roxana 91,75 p 

S-au calificat la faza județeană a Concursului pe meserii nivelul ariei curriculare 
Tehnologii, următorii elevii: Popescu Maria (bucătar) respectiv Burcea Elea, Costea 
Andreea și Jechil Roxana calificarea Ospătar (chlener) vânzător în unități de alimentație. 

 Olimpiada de limba engleză – Etapa Locală. Eleva Mardare Paula Vanessa din 
clasa a IX-a B pregatitiă de doamna Cioroiu Daniela , eleva Brundean Raluca de la clasa 
a IX a C pregătită de dna Toşa Camelia si eleva Turcu Diana pregătită de dna profesoară 
Tănase Ionela s-au calificat la etapa judeţeană; 

 Olimpiada de limbă engleză – etapa judeţeană la care eleva  Turcu Diana Beatrice 
de la clasa a IX a A  pregătită de dna prof. Tănase Ionela a obţinut Menţiune;.   

 CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ ALECU IVAN 
GHILIA organizat de Liceul Tehnologic Al. Vlahuţă Şendriceni, ediţia a IX-a: 

 Profesor coordonator Cioroiu Daniela :  Burcă Ionuţ – Dragoş din clasa a XI-a C care a 
obţinut Premiul al II-lea la secţiunea desen – pictură (liceu) participând cu două lucrări 
„Spre casă” şi „Podul,” Halca Ana şi Nedelescu Alexandra au obţinut menţiuni la aceeaşi 
secţiune. Dna profesoară Cioroiu Daniela a scris şi un articol despre elevii premiaţi la 
acest concurs pentru a face cunoscută comunităţii locale realizările acestora; 

 Profesor coordonator Rotaru Ramona – Menţiune cu eleva Halcă Ana de la XII C ; 
 Profesor coordonator: Chiriac Gabriela - Creaţie literară- Menţiuni : Turtoiu Ruxandra 

(11F), Molaomer Darius (9E), Nicon Marian (11F), Mustafa Nadira (9E), Barticel Cristian 
(9E), Dutrey Adriana (9B), Cirdei Andreea (11B), Ilie Liliana (9E), Creaţie plastică – 
Menţiuni: (Stefanoaei Timeea (9E), Popescu Daria (9E), Lepadatu George (9E), Ciolan 
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Elena (9E),  Aparascai Madalina (9E),  Chitu Sorin(9E), Sion Ionut(9E), Saioc 
Madalina(9E), Stoica Ana Maria(9E), Simion Gabriela  (9E), Nitoi Robert (10D), Popescu 
Daria (9E), Zamfir Lavinia (9D), Bone Catalina (9B), Chihaia Georgiana (9E), Marinescu 
Andra (9E), Flaisher Raluca (9D), Ivascu Teodor (9D), Alexandru Andreea (9D) 
 Concursul judeţean „L’homme et la mer”, poziția 32 în CAEJ / ISJ Constanța 2019, 

la secţiunile fotografie şi creaţie literară în limba franceză, coordonatori Rotaru Ramona și 
Chiriac Gabriela, au  obţinut următoarele premii : 

 Profesor coordonator Chiriac Gabriela 
 - Manole Alina – clasa a XI a B  Menţiune la Secţiunea Creaţie literară în limba franceză 
- Dragomirescu David – clasa a IX a E – Premiul III la Secţiunea Fotografie 
- Mustafa Nadira – clasa a IX a E – Menţiune la Secţiunea Fotografie 
 - Ivaşcu Teodor – clasa a IX a D – Menţiune la Secţiunea Fotografie 

 Concursul "Copiii şi marea," - Etapa naţională, Ediţia a XII-a, desfăşurat în Cap 
Aurora la secţiunile CREAŢIE LITERARĂ, CREAŢIE PLASTICĂ şi FOTOGRAFIE, 
coordonatori Chiriac Gabriela, Tanase Ionela, Cioroiu Daniela 
S-au obţinut următoarele premii : 
Creaţie literară: Turcu Diana IX A(EN)  Premiul I - profesor coordonator Tănase Ionela  

Alexe Nicolas, IX B(EN) Premiul I - profesor coordonator Cioroiu Daniela  
Creaţie plastică : Bugeaclău Alexandra , IX B Premiul I - Cioroiu Daniela 
           Alexandru Andreea– Premiul I – profesor  coordonator Chiriac Gabriela 
Fotografie: Stan Alexandra, IX D - Premiul I-profesor  coordonator Chiriac Gabriela 

Chesnoiu Delia Elena, X A, Premiul I- profesor coordonator Cioroiu Daniela  
         Stan Nicolas , XI C, Premiul II- profesor coordonator Cioroiu Daniela 
 Eleva Bolocan Raluca de la clasa a XI a E , coordonată de dna profesoară 
Bodnărescu Andreea a obţinut premiul I la concursul de bandă desenată Le printemps 
roumain de la BD francophone, ediţia  a 26 a de la Constanţa;  

 Prof. Nicoleta Teodorescu a participat cu elevul Bălan Alexandru din clasa a IX a C la 
Concursul regional "Mari Români" - Martie 2019, CAERI 2019 pozitia 1199, obţinând 
Premiul I , la secţiunea I - "Dor de casă". Cu aceasta ocazie s-a incheiat un Protocol 
pentru Parteneriat Educational cu Liceul Tehnologic "Simion Mehedinţi" Galaţi, în vederea 
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în cadrul Proiectului Educativ "Mari 
Români", ediţia III  

 Prof. Nicoleta Teodorescu a participat cu eleva Bugeaclău Alexandra din clasa a IX a B la 
Concursul regional "Viata iti apartine!" - Mai 2019, CAER 2019 pozitia 857, obţinând 
Premiul III , la secţiunea creaţie plastică. Cu aceasta ocazie s-a incheiat un Protocol 
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pentru Parteneriat Educational cu Liceul Tehnologic "Ion Bănescu" Mangalia, în vederea 
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în cadrul Proiectului Educativ "Alege 
viaţa!" 

 Concursul de creativitate în fizică și tehnologii "Ștefan Procopiu", 30.04.2019  , Premiul 
Procopiu acordat elevei Bugeaclău Alexandra, clasa a 9 a B- prof.Marin Irina; 

 Martie 2019, doamnele profesor Popa Gabriela, Moraru Vasilica, Apostu Gabriela,  au 
pregătit elevi pentru concursul profesional faza județeană (locul I pe județ - premiul II - 
Jechil Roxana, mențiune Costea Andreea Elena), respectiv faza națională (Jechil 
Roxana). 

 În data de 17 mai 2019 Tudose Delia a participat la activitatea ”Promovarea unui produs 
turistic pentru o zonă geografică”, desfășurată în cadrul Proiectului educativ județean 
”Meseria - brățară de aur” organizată de Liceul C.A. Rosetti Constanța, unde a obținut 
mențiune cu elevii Câmpeanu Elena și Mihai Daniela, clasa a XII-a E. 

 În luna mai 2019, doamna profesor Rotaru Elena  a îndrumat elevul Baciu Mario care a 
participat la secțiunea eseuri la concursul - Lumea din cuvinte și culoare~-ediția a VI-a la 
Colegiul Național "Ion Maiorescu" Giurgiu.  

 Dna prof. Dumitru Alina a participat la următoarele activităţi şi a obținut următoarele 
rezultate: 

 Premiul I , Stan Nicolas, clasa a XI-a C– Concursul Călător prin Europa, CAER 
2019, poziția 127 

 Premiul I , Stan Nicolas, clasa a XI-a C- Concursul regional Mirajul Imaginilor 
 Membrii catedrei de Comerț au participat la Concursul Judetean “Reclama-sufletul 

comertului”, editia a II-a, desfasurat in cadrul proiectului “Performanta in meserie”, care a 
avut loc la Liceul Tehologic “Virgil Madgearu” Constanta. 
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IV. RELAȚII COMUNITARE 
 

Strategii propuse Activităţi realizate Activităţi 
nerelizate/Aspec
te care necesită 

îmbunătăţiri 
Organizarea relatiei de colaborare 
cu parintii in temeiul Ord. MECI 
5132/2009 privind activitatea 
dirigintilor, prin includerea in 
programul saptamanal al orei la 
dispozitia parintilor 
 
 
 
 
 
 
 
Derularea activitatilor prevazute in 
Protocoalele incheiate cu diferite 
instituţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reorganizarea Asociaţiei de părinţi Școala copilului meu ; 
 Implicarea asociaţiei de părinţi în problemele şcolii. 
 Verificarea dosarelor depuse pentru solicitarea burselor Bani de liceu. Au 

fost depuse un număr de 14 dosare, după verificarea eligibilităţii acestora, 
toate au fost aprobate; 

 Verificarea lunară a situației școlare pentru elevii de la învățământul 
profesional, beneficiari ai burselor lunare de sprijin; 

 Realizarea activitatilor de monitorizare a lucrarilor de reparatii curente si de 
igienizare pentru anul şcolar 2018-2019; 

 Încheierea unor contracte de închiriere a unor spații din incinta școlii pentru 
atragerea de fonduri extrabugetare. 
 
 

În anul şcolar 2018-2019 s-au încheiat următoarele parteneriate în vederea 
desfășurării unor activități școlare și extrașcolare cu: 
 Unități de învățământ preuniversitar și universitar: Școala Gimnazială 

Ion Creangă Albești, Colegiul Virgil Madgearu Constanța, Colegiul Tehnic 
Constantin Brâncuși Hunedoara, Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron Bacău, 
Liceul Teoretic Callatis, Liceul Tehnologic Ion Bănescu Mangalia, - Colegiul 
Tehnic Constantin Brâncuși Hunedoara, Colegiul Naţional Pedagogic « 
Ştefan Odobleja» , Drobeta Turnu Severin, - Școala Gimnazială Specială 
Sanatorială Mangalia, Grupul Educativa București, Universitatea Româno-
Americană, Clubul Sportiv Phoenix Constanța, Facultatea de Inginerie și 
Medicina Veterinara, Facultatea de științe economice, Universitatea Ovidius. 

 ONG-uri: ONG Mare Nostrum, Asociația Umanitară Iulia Movilă, Asociația 
Muncitoarele pioase al Sf. Iosif; 

 Instituții ale comunității locale: Primăria municipiului Mangalia, Poliția 
locală, Poliția municipiului Mangalia, Muzeul de arheologie Mangalia, Cercul 
Militar Mangalia, Casa de Cultură Mangalia, Biblioteca franceză, Asociația 
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Reconsiderarea strategiei privind 
imaginea scolii prin reactualizarea 
periodica a paginii web 
 
 
Organizarea manifestarilor cu 
interes local (Balul bobocilor, 
Festivalul șanselor tale, Târgul 
ofertelor educaționale, Parada 
absolventilor) 
 

de părinți Școala copilului meu; 
 Alte instituții: CJRAE, BRD Groupe Societe Generale, ISU Dobrogea, S.C. 

Solaris S.R.L., S.C. Distrilux S.R.L., Sanatoriul balnear și de recuperare 
Mangalia, S.C. Gili S.R.L, S.C. Solaris Line S.R.L, S.C. Only For Fun S.R.L., 
S.C. Nadkya Pub S.R.L. , S.C. Mera Brise Mangalia S.A. Icar Tour Litoral, 
D&G Instal Sanitar S.R.L. Mangalia, PROFI - filiala Mangalia. 

Dezvoltarea unei bune colaborări cu agenţii economici pentru încheierea 
contractelor de pregătire practică  a elevilor, pentru domeniile Turism și 
alimentație, Comerț, Economic: 

   Pentru învățământul profesional, calificarea Ospătar (chelner) vânzător 
în unități de alimentație și Bucătar:  S.C. Solaris S.R.L., S.C. Distrilux 
S.R.L., Sanatoriul balnear și de recuperare Mangalia, S.C. Gili S.R.L, S.C. 
Solaris Line S.R.L, S.C. Nadkya Pub S.R.L., S.C. Mera Brise Mangalia SA 

 Pentru nivel liceal, domeniul Turism și alimentație: S.C. Distrilux SRL, 
Hotel Alutus, Agenția de turism Icar Tour Litoral; 

 Pentru nivel liceal, calificarea Tehnician în activități de comerț, respectiv 
Tehnician în activități economice: D&G Instal Sanitar S.R.L. Mangalia și 
Profi  

 În vederea optimizării relaţiilor de comunicare şi colaborare cu 
personalul școlii,  pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în cele mai 
bune condiţii, au fost organizate activități de loisir: Ziua Educației, Ziua 
Internațională a Femeii, sărbatorirea Crăciunului. 
 Actualizare paginii web a şcolii http://economicmang.licee.edu.ro/ 
 Popularizarea activităților și evenimentelor reprezentative pe contul de 

facebook pentru Colegiul Economic Mangalia și pe contul de facebook 
pentru Centrul de Documentare și Informare a Colegiului Economic 
Mangalia, pe site-ul școlii în revista școlii; 

 A existat preocupare pentru organizarea unor manifestări de interes local: 
Balul bobocilor, Festivitatea de absolvire a claselor terminale, Târgul 
ofertelor educaţionale, Festivalul șanselor tale. 

 
 


