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Raportul argumentativ al activității manageriale 

  An școlar 2018-2019 

 

 
A. Managementul educațional – cadru general 

 

Documente de politică educațională: 

 

Activitatea desfășurată de director, în semestrul I al anului școlar 2018-2019, s-a bazat pe 

cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională ale Ministerului Educației 

Naționale și a finalităților acestora, având la baza: 

 Legea nr.1/2011, Legea Educației Naționale cu modificările și adăugirile ulterioare; Legea 

6/2016 pentru completarea Legii 1/2011; 

 Legea nr.87/2006- Legea asigurării calității educației - cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat cu 

OMEN nr. 5079/31.08.2016, coroborat cu OMEN nr.3027/2018; 

 Statutul elevului aprobat cu OMENCȘ Nr.4742/10.08.2016; 

 OMECTS nr.3240/26.03.2014 pentru modificarea și completarea metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învățământul preuniversitar; 

 OMECTS nr.5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de  acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

 OMECS nr. 3400/2015 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ 

preuniversitar; 

 OMECTS nr.5411/2012 pentru aprobarea normelor Metodologiei privind efectuarea concediului 

de odihna al personalului didactic din învățământ; 

 OMECTS nr.5556/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare; 

 OMECTS nr.5569/07.10.2011 pt. aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

învățământului preuniversitar de artă; 

 OMECS nr.3220/2018 privind structura anului școlar 2018-2019 şi Anexa la ordinul MEN 

privind Programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

 OMEN nr.5460/2018 pt. aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic 

din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020; 

 OMECTS nr. 6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic şi didactic- auxiliar; 

 OMECS nr. 3633/03.05.2018 privind modificarea Anexei 1 a  OMECTS nr. 6143/01.11.2011 

privind modificarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic si didactic 

auxiliar; 

 OMEN nr. 4959/02.09.2013 pt. aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a 

concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului 

școlar 2018-2019 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat; 

 OMEN nr.4005/2018 pt. aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al 

documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar; 

 Legea nr.29/02.03.2010 pt. modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea 

siguranței în unitățile de învăţământ; 
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 Legea nr. 29/2010 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ; 

 OMECS nr. 52111,5212(calendarul)/ 2018 privind Metodologia de organizare și desfășurare a 

examenului național de definitivare în învățământ; 

 OMEN nr. 4831/30.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului naţional de etică din învățământul preuniversitar; 

 OMECTS nr.5562/07.10.2011 pt. aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, 

recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile; 

 Ordinul nr. 3027/08.01.2018 privind activitatea desfășurată de consilierul pt. proiecte si 

programe educative şcolare şi extraşcolare în cadrul unităților de învățământ preuniversitar; 

 OMECI nr. 5132/10.09.2009 privind activităţile specifice funcției de diriginte; 

 OMECTS nr. 3352/20.03.2018 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a 

centrelor de excelență; 

 Regulamentul specific de organizare şi desfăşurare a olimpiadei naţionale de coregrafie 

nr.24838/17.01.2019. 

 OMEN 4831/2018 privind aprobarea Codului–cadru de etica profesionala al personalului din 

învățământ. 

 OMEN nr.5031/ 04.09.2018 privitor la aprobarea calendarului Admiterii în învăţământul liceal; 

 OMEN nr.5087/2015 referitor la Certificarea profesionala în învățământul vocațional de artă; 

 OMEN nr. 4794/2017 privitor la susținerea probelor de aptitudini la clasa a VIII-a, învățământ 

vocațional; 

 OMEN nr.4813/29.08.2018 privitor la organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a 

VIII-a 2019; 

 OMEN nr.4830/30.08.2018 referitor la organizarea și desfășurarea examenului de Bacalaureat 

2019. 

 

B. Obiectivele strategice din planul managerial anual 2018-2019 

 

a) MANAGEMENTUL CALITĂȚII: 

1. Dezvoltarea unei culturi a calității educației în Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, inclusiv 

îmbunătățirea sistemelor de asigurare și management al calității, perfecționarea personalului și 

promovarea inovării. 

2. Coordonarea procedurilor și activităților de autoevaluare (evaluare internă), privind calitatea 

educației, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor și 

criteriilor prevăzute de lege. 

3. Îmbunătățirea calității întregii activități din școală. 

4. Asigurarea informării și evaluarea satisfacției grupurilor semnificative de interes (elevi, părinți, 

corp profesoral, comunitate locală). 

5. Formarea personalului și a actorilor cheie implicați în asigurarea și managementul calității. 

6. Crearea, dezvoltarea, funcționarea rețelelor de bune practici în domeniul asigurării calității în 

educație și formare profesională inițială. 

 

 

b) CURRICULUM 

1. Cunoașterea și aplicarea documentelor  de politică  educațională și a finalităților pe nivele de 

învătământ (gimnaziu si liceu). 

2. Îmbunătăţirea  managementului, proceselor educaţionale si instrumentelor  de planificare la nivelul 

instituţiei şcolare, a ofertei de educaţie în învăţământul vocaţional. 

3. Stabilirea ofertei curriculare a şcolii în funcţie de nevoile specifice ale elevilor, părinţilor, 

comunităţii. 

4. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ şi obţinerea de performanţe cu elevii în mod 

diferenţiat pe baza principiului „valorii adăugate”. 

5. Aplicarea sistemului de evaluare internă şi externă. 

6. Intensificarea colaborării cu IS 4, ISMB şi MEN. 
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7. Monitorizarea utilizării manualelor alternative ( clasele VII-XII), unice ( clasele a V-a şi a VI-a). 

 

c) MANAGEMENT SCOLAR 

1. Proiectarea si organizarea managementului la nivelul unităţii de învăţământ. 

2. Proiectarea şi realizarea evaluării interne a unităţii de învăţământ. 

3 .Elaborarea proiectului planului de şcolarizare. 

4. Monitorizarea utilizării resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii scopurilor 

educaţionale stabilite şi a performanţelor artistice dorite. 

5. Asigurarea funcţionării eficiente a sistemului informaţional pe verticală şi pe orizontală. 

 

c) RESURSE UMANE 

1. Aplicarea în instituţia şcolară a legilor, ordinelor, metodologiilor si a celorlalte acte normative 

privind încadrarea/mişcarea/perfecţionarea/evaluarea cadrelor didactice, personalului didactic-auxiliar 

şi a personalului nedidactic. 

2. Elaborarea şi prezentarea unor repere ale formării personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar. 

3. Creşterea calităţii resurselor umane angajate în instituţia şcolară în vederea îndeplinirii scopurilor 

educaţionale propuse. 

4.  Corelarea activităţilor specifice din cele 5 arii curriculare cu activitatea manageriala propriu-zisă în 

vederea încadrării cu personal didactic calificat şi cu competenţe îmbunătăţite. 

5. Colaborarea cu CCD, alţi furnizori de formare acreditaţi, Institutul de Ştiinte ale Educaţei, ca centre 

de implementare a reformei pt. consultanţa şi informare prin activităţi specifice, cu privire la oferta 

acestora de formare. 

 

e) PARTENERIATE SI PROGRAME 

1. Proiectarea, organizarea, implementarea şi coordonarea proiectelor de parteneriat şi colaborare. 

2. Colaborarea cu instituţii guvernamentale/ONG-uri/asociaţii/fundaţii, abilitate în derularea de 

proiecte şi programe pt. creşterea calităţii activităţii instructiv-educative şi îmbunătăţirea rezultatelor 

şcolare şi extraşcolare. 

3. Crearea condiţiilor necesare încheierii de parteneriate între şcoala şi comunitatea locala, organizaţii 

non-guvernamentale, companii, fundaţii, instituţii şcolare similare din ţară şi din UE. 

 

f) RESURSE MATERIALE 

1. Comunicarea optimă a instituţiei şcolare cu IS 4, ISMB, MECTS, Primăria Sectorului 4, Consiliul 

Local al sectorului 4 şi DAUI sector 4. 

2. Gestionarea eficienta a resurselor materiale. 

3. Elaborarea, repartizarea şi execuţia bugetului. 

 

g) RELAŢIILE CU PUBLICUL  

1. Realizarea mapei cu informaţii de interes general (instituţii partenere, colaboratori, e-mailuri, 

telefoane utile, fax-uri, site-uri, etc). 

2. Organizarea unui punct de documentare şi informare pt. cadrele didactice, pt. elevi şi părinţi. 

3.Organizarea şi reglementarea interna a activităţii de primire şi trimitere a corespondenţei. 

 

h) IMAGINE 

1. Analiza ambientului socio-cultural si economic al zonei sectorului 4 in care este amplasata scoala si 

conturarea unei imagini pozitive a institutiei in randul comunitatii locale. 

 

Realizarea activitatilor din planul operational, conform planului managerial anual 

 

I. CRITERIUL ÎNDEPLINIRII SARCINILOR DIN FIȘA POSTULUI 
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 Indeplinirea atributiilor din fisa postului, in conformitate cu atributiile conferite de lege, cu 

hotararile Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant, precum si cu alte reglementari 

legale; 

 Incheierea contractelor individuale de munca cu personalul didactic angajat pe perioada 

determinata; 

 Elaborarea proiectului de buget propriu  al unitatii scolare pentru anul 2016; 

 Atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale (sponsorizari, donatii); 

 Asigurarea manualelor scolare pentru elevii din invatamantul obligatoriu, conform prevederilor 

Legii nr. 1/2011, Legea Educatiei Nationale cu modificarile si adaugirile ulterioare; 

 Stabilirea necesarului de burse scolare si alte facilitati (Bani pentru liceu, alocatii) la nivelul 

unitatii, conform legislatiei in vigoare; 

 Elaborarea fiselor de post pentru personalul didactic, personalul didactic auxiliar si personal 

nedidactic;  

 Coordonarea elaborarii Regulamentului intern şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al unităţii de învăţământ;  

 Coordonarea elaborării proiectului de dezvoltare şcolară pe termen mediu, 2018-2022, prin care 

se stabileste politica educationala a institutiei scolare Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”; 

 Elaborarea planului managerial semestrial şi pe anul şcolar 2018-2019; 

 Alegerea Consiliului Elevilor conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, aprobat cu OMEN 4925/2005; 

 Participarea la întâlnirea semestrială cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor şi prezentarea  

activităţii instructiv – educative, a rezultatelor şcolare, si a listei minimale cu privire la nevoile 

şcolii pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, precum şi în ce priveşte parteneriatele 

educaţionale dintre unitatea de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ, cultural, în plan local, 

naţional şi internaţional; 

 Aplicarea prevederilor legale şi a metodologilor MENCS  cu privire la acordarea, gradaţiei de 

merit, OMEN nr.4893/2014 – Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în 

învăţământul preuniversitar;  

 Lansarea proiectelor de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din ţară şi din străinătate, cu 

alţi parteneri (fundaţii, asociaţii profesionale, agenţi economici); 

 Emiterea de decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii  educaţionale 

şi de dezvoltare instituţionala; 

 Elaborarea propunerilor planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018/2019, avizat in Consiliul 

profesoral, Consiliul de administraţie, Consiliul pentru Curriculum;  

 Numirea prin decizii interne a : 

 diriginţilor la clase; 

 Consiliului de administraţie; 

 Consiliului profesoral; 

 Consiliul artistic* 

 Secretarului  Consiliului de administraţie şi a secretarului  Consiliului profesoral; 

 Coordonatorului pentru proiecte si programe educative şcolare şi extraşcolare; 

 Responsabilului comisiei diriginţilor care este şi consilierul educativ; 

 Şefilor de catedre/comisii metodice/aria curriculara Arte ; 

 Consiliului pentru Curriculum; 

 Consiliului artistic; 

 Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; 

 Comisiilor şi colectivelor de lucru pe probleme; 

 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei  în mediul şcolar. 

 Realizarea de asistenţe la ore, conform cerinţelor Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar şi la lecţiile deschise la specialitate, pe tot parcursul anului 

şcolar 2018-2019; 

  Constituirea, la nivelul şcolii, a comisiei pentru echivalare în credite profesionale transferabile, 

în următoarea componenţă: preşedinte prof. Petcu Lăcrămioara (director), membri prof. Cocea 

Nicoleta, metodist CCD, prof. Bărbulescu Gabriela. 
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 Organizarea şi desfăşurarea concursului la nivelul unităţii de învăţământ pentru ocuparea cu 

personal didactic a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din Centrul de examen Liceul 

de Coregrafie ”Floria Capsali” conform OMEN nr.4959/2013. 

  Concursul pentru ocuparea catedrelor rezervate cu personal didactic calificat pentru următoarele 

discipline: Dans clasic, Dans contemporan, Pian corepetiţie, Pian complementar s-a desfasurat in 

baza Hotărârii nr.4/02.10.2018 a Consiliului de administraţie, iar comisia de desfăşurare şi 

organizare a fost numită prin Decizia nr. 70/02.10.2018  în următoarea componenţă: preşedinte 

prof. Petcu Lăcrămioara (director), secretar prof. Smeianu Cristina, membri prof.Miron Mihaela, 

Constantinide Lavinia, reprezentant IS4, inspector şcolar pentru managementul resurselor umane, 

prof. Gîrtan Mihai. 

 Testarea pentru ocuparea unei catedre vacante cu personal didactic fără studii corespunzătoare 

postului pentru disciplinele Dans clasic, Pian corepetiţie a fost numită în baza Hotărârii 

nr.3/20.09.2018 a Consiliului de Administraţie, iar comisia pentru testarea personalului fără studii 

corespunzătoare postului a fost numită în baza Deciziei nr.63/20.09.2018 în următoarea 

componenţă: preşedinte prof. Petcu Lăcrămioara, secretar prof. Radu Theodora, membri prof. 

Georgescu Doina Nicoleta, Cocea Nicoleta, Calomfirescu Florin, Seuşan Florin. 

 Organizarea olimpiadei de coregrafie, etapa locală, la Palatul Naţional al Copiilor, în zilele de 6, 

7 martie 2019. 

 Organizarea în parteneriat cu ISMB a Olimpiadei Naţionale de Coregrafie, care s-a 

desfăşurat la Palatul Naţional al Copiilor în perioada 22.04.2019- 25.04.2019, în baza Deciziei 

nr.712/12.03.2019. 

 

II. CRITERIUL ACTIVITATILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-

EDUCATIVA 

1.1. Coordonarea activităţilor de specialitate/profil coregrafie (spectacole, stagii, festivaluri şi 

concursuri la nivel municipal, naţional şi internaţional): 

 
1.2. CONCURSURI NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE; FESTIVALURI: STAGII DE PREGĂTIRE 

PROFESIONALĂ: 

 5-07.10.2018  – „Sibiu Dance Competition” concurs la care au participat următorii profesori cu elevii lor: 

Prof. Mihaela Vasilovici: 

 - Cristea Octavia, cls a X-a premiul I, solo dans clasic; 

 - Pândaru Carmen, cls a X-a premiul III, solo dans clasic; 

Prof. Clarisa Cristea: 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a, premiul III și bursa Ballet Heritage Summer Academy  St.Petersburg; 

Prof. Rosemarie Stocec Bot: 

 - Kimm Daria, cls a VII-a, premiul I, trio dans clasic; 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a, premiul I, trio dans clasic; 

 - Arhire Alyn, cls a XI-a, premiul I, trio dans clasic; 

Prof. Nicoleta Cocea: 

 - Tudorache Cristina cls a VI-a - Invitație concurs Domenico Modugno Italia 

 - Anghel Amira cls a VIII-a – Bursă Bolshoi summer school 

 - Leonte Sonia cls a IX-a - Bursă Bolshoi summer school 

 - Cristea Daria cls a IX-a – Invitație concurs Domenico Modugno Italia 

Prof. Vlad Toader: 
 - Badea Bianca Andreea, cls a VI-a, două Premii I - solo dans clasic; 

 20-21.10.2018 - Concursul „Bucharest Dance Awards” unde au participat următorii profesori cu elevii lor: 

Prof. Daniela Tebeică: 

 - Roșu Adda, cls a VIII, premiul II, solo dans clasic; 

Prof. Clarisa Cristea: 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a, de două ori  premiul I - solo dans clasic și premiul I - solo dans contemporan; 

 - Dumitru Elena  cls a VIII-a, de două ori premiul II - solo dans clasic și premiul III - solo dans contemporan; 

Prof. Rosemarie Stocec Bot: 

 - Carnu Adela, cls a VI-a, premiul I, solo dans clasic; 

  Prof. Doina Georgescu: 

              -Nicolescu Ioana cls a VIII-a,  premiul III, solo dans contemporan;  

 21.10.2018 – „Caravana talentelor” concurs preselecție organizat de Proedus și susținut în Liceul de Coregrafie 
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„Floria Capsali”, unde au participat următoarele cadre didactice și s-au calificat următorii elevi: 

Prof. Rosemarie Stocec Bot: 

 - Kimm Daria, cls a VII-a, premiul I, trio dans clasic; 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a, premiul I, trio dans clasic; 

 - Arhire Alyn, cls a XI-a, premiul I, trio dans clasic; 

Prof. Clarisa Cristea: 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a premiul I, duet dans clasic; 

 - Dumitru Elena, cls a VIII-a, premiul I, duet dans clasic; 

Prof. Doina Crăciun:   

 - Rosoiu Denisa, cls a VI-a; 

 - Tapurin Mara, cls a VI-a; 

 27.10-30.10.2018 – Festivalul European al Școlilor de Balet „Grand Assemble”, Cluj-Napoca, unde au participat prof. 

Doina Crăciun și Simona Paraschivu împreună cu elevele sale, clasele a V-a si a VI-a; Au fost invitați să danseze în Gală 

susținută la Opera Română din Cluj; 

 3.11-4.11.2018 - Concurs Bucharest Dance Festival la care au participat următorii profesori cu elevii lor: 

 Prof. Clarisa Cristea: 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; mențiune - solo dans clasic; premiul III -  solo dans 

contemporan; bursă Spring Stage Ateneo della Danza Italia; 

 - Dumitru Elena  cls a VIII a, mențiune - solo dans clasic și mențiune - solo dans contemporan;   

Prof. Rosemarie Stocec Bot: 

 - Carnu Adela, cls a VI-a, mențiune, solo dans clasic; 

 - Carnu Adela, cls a VI-a, premiul I, dans ansamblu; 

 - Mihai Amalia, cls a VI-a, premiul I, dans ansamblu; 

 - Anghelescu Ioana, cls a VI-a, premiul I, dans ansamblu; 

 - Cezărescu Cristina, cls a VI-a, premiul I, dans ansamblu; 

 - Anghelescu Ioana, cls a VI-a, mențiune, solo dans clasic; 

 - Cezărescu Cristina, cls a VI-a, mențiune, solo dans clasic; 

Prof. Ortansa Niculescu: 

- Ion Raisa, cls a IV-a premiul II, solo dans clasic; 

 8-11.11.2018 - Youth American Grand Prix editia 2019,  Semifinala de la Paris, Franța unde au 

participat urmatoarele cadre didactice cu elevii: d-nele prof. Mihaela Vasilovici, Nicoleta Cocea, Daniela Tebeica și 

Ortansa Niculescu: 
 JUNIORI: 

- Tudorache Cristina, cls VI-a, pregătire prof. Cocea Nicoleta 

- Anghel Amira, cls VIII-a, pregătire prof. Cocea Nicoleta 

 SENIORI: 

- Cristea Daria, cls IX-a, pregătire prof. Cocea Nicoleta 

- Cristea Octavia, cls X-a, pregătire prof. Vasilovici Mihaela 

 PRE-COMPETITIVE: 

- Ion Raisa, cls IV-a, pregătire prof. Niculescu Ortansa 

- Cimpeanu Iulia, cls IV-a, pregătire prof. Tebeică Daniela 

 

REZULTATE: Calificate în runda finală 

 JUNIORI: 

- Tudorache Cristina, cls VI-a 

- Anghel Amira, cls. VIII-a 

- Tudorache Cristina, cls VI-a – Bursă termen scurt TanzAkademie Zurich, Elveția 

 SENIORI: 

- Cristea Daria– TOP 12 dans contemporan 

- Câmpeanu Iulia, cls. a IV-a învățământ suplimentar de artă, premiul III dans clasic, categoria Pre-Competitive și TOP 12 

dans clasic; 

 10.11.2018 -  Concurs Freedom Dance Festival 

Prof. Clarisa Cristea: 

                 -  Popa Ruxandra, cls a VII-a, premiul I, duet dans clasic; 

                 -  Dumitru Elena, cls a VIII-a, D premiul I, duet dans clasic, calificare Viena;                                                                                                  

 12-18.11.2018 – „Atelierele Excelsior - Dans”, Bucuresti;   

Prof. Clarisa Cristea: 

-  Bunea Denisa, cls a VII-a; 

 18.11.2018 - Concurs Original Dance Star 

Prof. Clarisa Cristea: 

- Andrei Alexandra, cls a X-a,premiul I, solo dans clasic; 

 19.11.2018 - Conil Fest – Festivalul Integrării unde a participat d-na profesor Rosemarie Stocec Bot împreună cu eleva 

sa Carnu Adela, cls a VI-a; 

 23-25.11.2018 – „Lebăda de cristal”, Sinaia unde au participat și au obținut premii următorii profesori și elevi: 

Prof. Mihaela Vasilovici: 
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- Rogojan Maria, cls a X-a premiul I, solo dans clasic, solo dans contemporan și trofeu; 

- Pândaru Carmen, cls a X-a, premiul I, solo dans clasic și trofeu; 

- Cristea Octavia, cls a X-a, premiul I, solo dans clasic și solo dans contemporan; 

- Ciortoloman Ana, cls a X-a, premiul II, solo dans clasic și solo dans contemporan; 

- Durleci Gabriela, cls a X-a, premiul II, solo dans clasic; 

- „Le parc” - premiul II, dans ansamblu; 

Prof. Clarisa Cristea: 

- Predincea Briana, cls a IX a; 

Prof. Rosemarie Stocec Bot: 

- Carnu Adela, cls a VI-a, premiul I, solo dans clasic; 

Prof. Vlad Toader: 

- Badea Bianca, cls a VI-a, premiul I - solo dans clasic și premiul I - solo dans contemporan; 

Prof. Traian Vlaș: 

- Peiu Andrei,  cls a X-a mențiune, solo dans clasic; 

- Turnescu Emilia, cls a XII-a, premiile I și II, solo dans clasic; 

- Șușu Cristian, cls XII-a premiul I, solo dans clasic; 

 23-25.11.2018 - „Stele aurii”, București, au participat și au obținut premii următorii profesori și elevi: 

Prof. Ana Caraianopol: 

- Kimm Daria, cls a VII-a premiul I - solo dans clasic și premiul I - solo dans contemporan; 

- Isache Falub Carla, cls a VII-a, premiul III; 

- Mihai Bianca, cls a VII-a, premiul I și premiul II;   

Prof. Cristiana (Krista) Sandu: 

- Dănescu Irina, cls a X-a, premiul III, solo dans contemporan; 

- Mateescu Sara, cls a IX-a, mențiune, solo dans contemporan; 

- Chirilă Alessia, cls a VIII-a, mențiune, solo dans contemporan; 

Prof. Doina Georgescu: 

- Oprea Denisa, cls a XII-a, premiul I, solo dans contemporan; 

- Popescu Catinca, cls XI-a, premiul II, solo dans contemporan; 

- Anton Georgiana, cls. a XI-a, premiul III, solo dans contemporan; 

- Diaconu Andreea, cls a XI-a, mențiune I, solo dans contemporan; 

- Asiminei Alexandra, cls a XI-a, mențiune II, solo dans contemporan; 

- Timofticiuc Andra, cls a XI-a, mențiune III, solo dans contemporan; 

- Badea Diana, cls a XI-a, mențiune IV, solo dans contemporan; 

Prof. Rosemarie Bot Stocec: 

- Carnu Adela, cls a VI-a, premiul I, dans ansamblu; 

- Mihai Amalia, cls a VI-a, premiul I, dans ansamblu; 

- Anghelescu Ioana, cls a VI-a, premiul I, dans ansamblu; 

- Cezărescu Cristina, cls a VI-a, premiul I, dans ansamblu; 

Prof. Ortansa Niculescu: 

- Ion Raisa, cls a IV-a, solo dans clasic; 

 27.11.2018 – Muzeul National George Enescu -"Poezia lichida a sufletului", proiect coregrafic experimental, omagial, sub 

egida centenarului,  unde a fost coordonata participarea elevilor cls. a VII, IX, XI, XII-a de catre urmatorii profesori : Doina 

Georgescu, Iacob Macrea, Simona Paraschivu, Daniela Tebeica, Rosemarie Bot Stocec; 

 30.11-2.12.2018 – „Young Artist Grand Prix”, Bucuresti, unde au participat următorii elevi îndrumați de profesorii lor: 

Prof. Ana Caraianopol: 

- Kimm Daria, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic;       

- Isache Falub Carla, cls a VII-a, premiul II, solo dans clasic;       

- Mihai Bianca,  cls a VII-a, doua premii II, solo dans clasic;    

Prof.  Anamaria Ghinea: 

- Bucureșteanu Cătălin, cls a VIII-a, premiul III, solo dans clasic;     

Prof. Clarisa Cristea: 

- Rozner Dara, cls a IX-a, solo dans clasic; 

- Gurtovaia Eva, cls a IX-a, solo dans clasic; 

Prof. Vlad Toader: 

- Șușu Cristian Marian, cls a XII-a, premiul II,  pas de deux; 

- Durleci Gabriela, cls a X-a, premiul II,  pas de deux; 

Prof. Monica Popescu: 

 - Neda Silvana Ioana, cls a XI-a, mențiune, solo dans clasic; 

 28.11.2018 – 3.12.2018 – „Youth American Grand Prix” editia 2019,  la Cattolica, Italia, unde au participat următoarele 

cadre didactice cu elevii: d-nii prof. Clarisa Cristea și prof. Traian Vlaș: 

 JUNIORI: 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a, pregătire prof. Cristea Clarisa; 

 - Dumitru Elena, cls a VIII-a, pregătire prof. Cristea Clarisa; 

 SENIORI: 

 - Botez Georgia, cls a XII-a, pregătire prof. Traian Vlaș; 
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 REZULTATE:  Calificări  în runda finală: 

 JUNIORI: 

 - Popa Ruxandra, cls VII-a, premiul III și TOP 12 dans clasic;  

 - Popa Ruxandra, cls VII-a premiul I și TOP 12 dans contemporan; 

               Eleva a obtinut 3 burse, astfel: pentru un an școlarizare la Balletschulle Bassel, Elveția,  la Summer School 

Dance Princess Grace, Monaco și la Summer School  

English Ballet London, Anglia; 

 1-2.12.2018 – „D’ Aor Grand Prix”, Bușteni; 

Prof. Ortansa Niculescu: 

 - Ion Raisa, cls a IV-a; 

Prof. Doina Craciun: 

 - Cantor Timeea, cls a V-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Călin Andra, cls a V-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Mânăscurtă Sorana, cls a V-a, premiul II, solo dans clasic; 

 - Hila Briana, cls a V-a, premiul III, solo dans clasic; 

 6-09.12.2018 - „Youth American Grand Prix” editia 2019, Semifinala la Barcelona, Spania. unde au participat 

următoarele cadre didactice cu elevii: d-nii prof. Nicoleta Cocea, Ana Caraianopol,  Rosemarie Bot Stocec, 

Cristina Mitu si Vlad Toader: 

 JUNIORI: 

 - Badea Bianca, cls a VI-a, pregătire prof. Rosemarie Bot Stocec si Vlad Toader; 

 - Kimm Daria, cls a VII-a, pregătire prof. Ana Caraianopol; 

 - Isache Carla, cls a VII-a, pregătire prof. Ana Caraianopol; 

 - Mihai Bianca, cls. VII-a, pregătire prof. Ana Caraianopol; 

 - Mateescu Sara, cls. IX-a, pregătire prof. Ana Caraianopol; 

 - Mija Maria, cls. IX-a, pregătire prof. Ana Caraianopol; 

 SENIORI: 

 - Niculae Olga, cls. IX-a, pregătire prof. Nicoleta Cocea; 

 - Obreașcu Ariana, cls IX-a, pregătire prof. Ana Caraianopol; 

 - Moroșanu Roxana, cls X-a, pregătire prof. Cristina Mitu; 

 PRE-COMPETITIVE: 

 - Ivan Natalia, cls IV-a, pregătire prof. Daniela Tebeica; 

 REZULTATE: Calificări în runda finală: 

 JUNIORI: 

 - Badea Bianca, cls VI-a; 

 - Kimm Daria, cls. VII-a;  

 - Isache Carla, cls. VII-a; 

 - Mihai Bianca, cls. VII-a; 

 - Mateescu Sara, cls. IX-a; 

 SENIORI: 

 - Niculae Olga, cls IX-a; 

 - Obreașcu Ariana, cls IX-a; 

 - Kimm Daria, cls VII-a, premiul I și TOP 12 dans clasic;    

 - Badea Bianca, cls VI-a, premiul II și TOP 12, solo dans clasic; TOP 12 - solo  

 - Isache Carla, cls VII-a, premiul I și TOP 12, solo dans contemporan; 

 - Niculae Olga, cls IX-a - TOP 12, solo dans clasic; 

 09.12. 2018 - Royal Dance Grand Prix la Trieste, Italia unde d-ul prof. Traian Vlaș a concurat împreună cu eleva 

sa  Botez Georgia, cls a XII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 16.12.2018 - Concurs „Winter Star Festival” la care a participat prof. Clarisa Cristea: 

 - Cristea Ariana, cls a III-a, învățământ suplimentar de artă, premiul I solo dans clasic; 

 - Lazăr Alexandra, cls a VII-a,  premiul I, solo dans clasic;   

 - Coadă Andreea, cls a VII-a, premiul II, solo dans clasic; 

 - Bunea Denisa, cls a VII-a, premiul III, solo dans clasic; 

 - Gologan Bianca, cls a VII-a, mențiune, solo dans clasic;   

 4 -10.01.2019 – „Revolve Dance”,  București, workshop de dans clasic și dans contemporan unde a participat prof. 

Doina Craciun împreună cu elevele  sale: 

 - Cantor Timeea, cls a V-a; 

 - Călin Andra, cls a V-a; 

 - Mânăscurtă Sorana, cls a V-a; 

 - Rosoiu Denisa, cls a VI-a; 

 - Bădulescu Daria, cls a VI-a; 

 26.01.2019 - Concursul „Cupa Unirii” la care a participat  prof. Clarisa Cristea cu elevele: 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a, premiul I, duet dans clasic; 

 - Dumitru Elena, cls a VIII-a, premiul I, duet dans clasic; 

 3.02.2019 - „Young Stars Ballet Competition Romania”, București unde au participat următorii elevi îndrumați de 
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profesorii lor: 

Prof. Ana Caraianopol: 

- Kimm Daria, cls a VII-a, premiul I, dans clasic solo; 

- Isache Falub Carla, cls a VII-a, premiul II, dans clasic; 

- Iordache Măriuca, cls a VII-a, premiul III dans clasic; 

- Kimm Daria, Isache Falub Carla, Iordache Mariuca, Mihai Bianca cls a VII-a, premiul I la quartet dans clasic; 

- Mateescu Sara, cls a IX-a premiul III la 3 categorii, respectiv dans clasic, studii balet și cumulat; 

- Obreașcu Ariana, cls a IX-a, premiul II dans clasic; 

- Bârzescu Maria, cls a XI-a, premiul III la 3 categorii, respectiv solo dans clasic, studii balet și cumulat; 

Prof . Ortansa Niculescu: 

 - Ion Raisa, cls a V-a, premiul III solo dans clasic; 

Prof. Nicoleta Cocea: 

- Tudorache Cristina, cls a VI-a, premiul II - solo dans clasic și premiul I - solo dans contemporan, bursă la Berlin 

State Ballet School Scholarship 1 săptămână; 

- Anghel Amira, cls a VIII-a, bursă la Munchen Ballet Academy 1 săptămână; 

- Sofron Sara, cls a IX-a, top 10 dans clasic; 

- Toderica Ana, cls a IX-a; 

- Leonte Sonia, cls a IX-a; 

- Cristea Daria, cls a IX-a; 

Prof. Monica Popescu: 

 - Dumitru Andreea, cls a XI-a, premiul II dans clasic solo; 

Prof. Rosemarie Bot Stocec: 

 - Badea Bianca, cls a VI-a premiul I dans clasic solo; premiul III la studii balet; 

Prof. Nicoleta Cocea: 

 - Tudorache Cristina, cls a VI-a premiul II dans clasic, premiul I dans contemporan  și Bursă la Berlin State 

Ballet School Scholarship pentru 1 săptămână; 

 - Anghel Amira, cls a VIII-a Bursa la Munchen Ballet Academy 1 săptămână; 

 - Șofron Sara, cls a IX-a TOP 10 dans clasic; 

 - Toderică Ana, cls a IX-a; 

 - Leonte Sonia, cls a IX-a; 

 - Cristea Daria, cls a IX-a; 

 5.02-9.02.2019 - „European Ballet Grand Prix”, Viena 

Prof. Daniela Tebeică: 

 - Câmpeanu Iulia, cls a IV-a, premiul I, solo clasic și Berlin State Ballet School Scholarship; 

 - Ivan Natalia, cls a II-a, premiul I, solo clasic; 

 16.02-18.02.2019 - „Dance World Cup” 

Prof. Clarisa Cristea 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a, premiul II clasic; 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a, mențiune liric; 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a, bursă International Ballet Seminar în Castellaneta Marina Italia; 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a, bursă Ateneo della Danza Italia; 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a și Dumitru Elena  cls a VIII-a, premiul I, duet clasic -  calificare Braga Portugalia; 

Prof. Cristiana (Krista) Sandu: 

 -  Andrada Istratie, cls a X-a, solo dans contemporan; 

 23.02.2019 - Spectacol „Frumoasa din Pădurea Adormită”, Opera Națională București 

prof. Clarisa Cristea 

 24.02.2019 - „Concursul Național de Dans Diamond Dance Cup”, Ediția II, unde a participat prof. Cristiana 

(Krista) Sandu  cu eleva Alessia Chirilă, cls a VIII-a, premiul I, solo dans contemporan; 

 2.03.2019 - Concurs „Dance Open”, Iași unde a participat prof. Clarisa Cristea cu eleva Predincea Briana, cls a X-

a, premiul I, premiul II, solo dans clasic și bursă 30%; 

 2.03.2019 - „E vremea Carnavalului”/ Carnavalul elenismului unde a participat prof. Daniela Tebeică, împreună 

cu elevii săi: Iulia Câmpeanu, cls a IV-a, Ivan Natalia, cls a II-a și Păun Elena, cls a III-a. 

 6.03.2019 - Olimpiada de Coregrafie - faza municipală 

Prof. Cristiana (Krista) Sandu: 

 - Gogulescu Elena Cristiana,  cls a XI-a, solo dans contemporan; 

 - Flueraș Bianca,  cls a XI-a - solo dans contemporan; 

Prof. Clarisa Cristea: 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a, premiul II, solo dans clasic; 

 - Lazar Alexandra,  cls a VII-a, solo dans clasic; 

 - Bunea Denisa , cls a VII-a, solo dans clasic; 

 - Dumitru Elena, cls a VIII-a, solo dans clasic; 

 - Panait-Leu Andra, cls a IX-a, solo dans clasic; 

 - Năsoi Ruxandra, cls a IX-a, solo dans clasic; 

 - Rozner Dara, cls a IX-a, solo dans clasic; 

 - Gurtovaia Eva, cls a IX-a, solo dans clasic; 
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 - Predincea Briana, cls a X-a, solo dans clasic; 

 - Istratie Andrada, cls a X-a, solo dans clasic; 

Prof. Traian Vlaș: 

- Georgia Botez,  cls a XII-a, premiul I - solo dans contemporan și premiul II - solo dans clasic; 

- Cristian Șușu, cls a XII-a, premiul II - solo dans clasic  și premiul III - solo dans contemporan; 

- Ioana Voicu, cls a XII-a, premiul III - solo dans clasic și premiul III - solo dans contemporan; 

 - David Duțu, cls a X-a, premiul III, solo dans clasic; 

- Albertino Neagu, cls a IX-a, premiul III, solo dans clasic; 

Prof. Rosemarie Stocec Bot: 

 - Enache Cristina, cls a VIII-a, premiul III, solo dans clasic; 

 - Ahire Alyn, cls a XI-a, premiul I - solo dans clasic și premiul I - solo dans contemporan; 

Prof. Monica Popescu: 

 - Cătăloi Denisa, cls a XI-a, premiul III, solo dans contemporan; 

 - Tarău Irina, cls a XI-a, premiul I - solo dans contemporan și premiul II - solo dans clasic; 

 - Neda Silvana Ioana, cls a XI-a, mențiune I, solo dans contemporan; 

Prof. Marian Horhota: 

 - Eduard Mihai, cls a VII-a, premiul III, solo dans clasic; 

 - Orezeanu Briana, cls a VII-a, mențiune II, solo dans clasic; 

Prof. Daniela Tebeică: 

 - Nicolescu Ioana, cls a VIII-a, premiul II, solo dans clasic; 

 - Enache Cristina, cls a VIII-a, premiul III, solo dans clasic; 

 - Mateescu Teodora, cls a VIII-a, premiul III, solo dans clasic; 

 - Roșu Adda, cls a VIII-a, mențiune, solo dans clasic; 

Prof. Nicoleta Cocea: 

 - Niculae Olga, cls a IX-a,  mențiunea I, solo dans clasic; 

 - Sara Sofron, cls a IX-a; 

 - Toderica Ana, cls a IX-a, mentiunea III, solo dans clasic; 

 - Sonia Leonte, cls a IX-a; 

 - Daria Cristea, cls a IX-a, mențiune II, solo dans clasic; 

 - Andreea Pandele, cls a IX-a; 

Prof. Mihaela Vasilovici: 
 - Carla Popescu, cls a X-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Rogojan Maria, cls a X-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Cristea Octavia, cls a X-a, premiul III, solo dans clasic; 

 - Pândaru Carmen, cls a X-a, premiul III, solo dans clasic; 

 - Zamfirescu Catinca, cls a X-a, mențiune, solo dans clasic; 

 7.03.-10.03.2019 -Concurs International Dance Competition MOVMNT-Ruse, unde au participat prof. Toader 

Vlad cu eleva Badea Bianca Andreea, cls a VI-a, premiul I, solo dans clasic și prof. Daniela Tebeică cu eleva 

Berceanu Roberta, cls a VIII-a, solo dans clasic; 

 9.03-10.03.2019 - Festivalul „Primăvara Copiilor”, Conil Fest, unde au participat următorii profesorii cu elevii lor: 

Prof. Cristiana (Krista) Sandu: 

 - Gogulescu Elena Cristiana,  cls a XI-a, solo dans contemporan; 

 - Flueraș Bianca,  cls a XI-a - solo dans contemporan; 

Prof. Clarisa Cristea: 

 - Coadă Andreea, cls a VII-a; 

 - Cristea Ana - Daria, cls a IX-a; 

 10.03.2019 - Concursul „Dance Star”, Palatul Național al Copiilor, București 

Prof. Mihaela Vasilovici: 

- Carla Popescu, cls a IX-a, premiul I, solo dans clasic; 

 20.03.-23.03.2019 - Concurs “Domenico Modugnio”  cu participarea prof. Toader Vlad  împreună cu eleva Badea 

Bianca Andreea, cls a VI-a, premiul I, solo dans clasic; 

 22.03.2019 – „Ora de activitati creative”proiect organizat de Prof. Doina Georgescu in parteneriat cu studenti ai 

Universitatii de Litere din Bucuresti, Sectia de Limba si Literatura Japoneza, coordonati de Prof. Dr. Anca 

Focseneanu. Au participat cls a V-a si a VI-a iar actiunea s-a desfasurat in cadrul Liceului de Coregrafie „Floria 

Capsali”;  

 25.03.2019 – Biblioteca Academiei Romane - «Poezia lichida a sufletului», proiect coregrafic inspirat de poezia lui 

Nichita Stanescu -  unde au participat urmatorii profesori impreuna cu elevii : 

Prof. Georgescu Doina: elevele cls a XI-a si a XII-a, grupa de dans contemporan : Laura Dragomir, Denisa Oprea, 

Georgiana Anton, Alexandra Asiminei, Diana Badea, Andreea Diaconu, Catinca Popescu, Andra Timofticiuc;  

Prof. Daniela Tebeica, împreună cu elevele sale: Iulia Câmpeanu, cls a IV-a și Păun Elena, cls aIII-a;  

 30.03.2019 - „Festivalul Național de Dans pentru Copii și Tineret Triumf”, Ediția VII unde a participat prof. 

Cristiana (Krista) Sandu cu eleva Chirilă Alessia, cls a VIII-  a, Premiul I, solo dans contemporan și  premiul II, 

solo dans contemporan; 

 03.2019 Prof. Nicoleta Cocea: eleva Niculae Olga de la cls a IX-a, a promovat audiția de acceptare la școala de balet 

“Accademia di ballo della Teatro Scala di Milano” cu începere din anul școlar 2019 -2020; 
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 4.04-7.04.2019 - Concursul Internațional de Dans „Lebăda de Cristal”, Ediția VIII, unde au participat următorii 

profesori cu elevii lor: 

Prof. Cristiana (Krista) Sandu: 

 - Gogulescu Elena Cristiana, cls a XI-a, mențiune, solo dans contemporan; 

 - Macașoi Raluca, cls a X-a, mențiune II, solo dans contemporan; 

Prof. Rosemarie Stocec Bot: 

 - Bilică Ana - Maria, cls a VI-a, premiul II - solo dans clasic și premiul III - solo dans clasic; 

Prof. Clarisa Cristea: 

- Popa Ruxandra, cls a VII-a și  Dumitru Elena, cls a VIII-a, premiul I, duet dans clasic; 

- Dimitriu Bianca, cls a III-a, premiul I - solo dans clasic și premiul II - solo dans clasic; 

- Popa Ruxandra, cls a VII-a, premiul I - solo dans clasic, Trofeul Lebada de Cristal, premiul II -  solo dans clasic, 

premiul I - solo  liric și bursă 50% Sanremo; 

- Bunea Denisa, cls a VII-a, mențiune II, solo dans clasic; 

- Coada Andreea, cls a VII-a, mențiune I, solo dans clasic; 

- Gologan Bianca, cls a VII-a, mențiune II, solo dans clasic; 

- Dumitru Elena, cls a VIII-a, mențiune - solo dans clasic și premiul III - solo liric; 

- Predincea Briana, cls a X-a, mențiune I, solo dans clasic; 

Prof. Doina Crăciun: 

- Daria Bădulescu, Jessica Micu, Radu Manole, cls a VI-a, premiul I, pas de trois; 

- Daria Bădulescu, Jessica Micu, cls a VI-a, premiul II, duet dans clasic; 

- Daria Bădulescu, Jessica Micu, cls a VI-a, premiul II, duet dans contemporan; 

- Denisa Rosoiu, cls a VI-a, premiul III - solo  dans clasic și premiul III - solo  dans clasic; 

- Timeea Cantor, cls a V-a și Radu Manole, cls a VI-a, premiul II,  duet dans clasic; 

- Timeea Cantor, cls a V-a, premiul III, solo  dans clasic; 

- Timeea Cantor, cls a V-a și Radu Manole, cls a VI-a și Andra Călin, cls a V-a, premiul III, trio dans contemporan; 

- Sorana Mînăscurtă și Briana Hila, cls a V-a, premiul II, duet  dans clasic; 

- Andra Călin, cls, a V-a, premiul III - solo  dans clasic, premiul III - solo  dans clasic și premiul III - solo  dans 

contemporan;  

Prof. Monica Popescu: 

- Gogulescu Elena, cls a XI-a, premiul II, solo  dans clasic; 

- Neda Ioana Silvana, cls a XI-a, premiul II, solo  dans clasic; 

Prof. Ana Carainopol: 

- Kimm Daria, cls a VII-a, premiul I, solo  dans clasic; 

- Iordache Măriuca, cls a VII-a, premiul I, solo  dans clasic; 

- Sara Mateescu, cls a IX-a, premiul I, solo dans clasic; 

- Obreașcu Ariana, cls a IX-a, premiul I, solo dans clasic; 

- Bârzescu, cls a XII-a, premiul I, solo dans clasic; 

- Isache Carla, cls a VII-a, premiul II, solo dans clasic; 

- Mihai Bianca, cls a VII-a, premiul II, solo dans clasic; 

Prof. Daniela Tebeică: 

- Ivan Natalia, cls a II-a, premiul I - solo dans clasic, premiul I - solo dans clasic și trofeul; Scholarship Dance Events 

Namur, Belgia și Scolarship Dance Campus & Contest San Francesco di Paolo, Italia; 

- Berceanu Roberta, cls a VIII-a, mențiune II, solo dans clasic; 

- Radu Andra, cls a VIII-a, premiul III, solo dans clasic; 

- Păun Elena, cls III-a, premiul II, solo dans clasic; 

- Câmpeanu Iulia, cls a IV-a, premiul II, solo dans clasic; 

- Toma Sabina, cls a VIII-a, mențiune I, solo dans clasic; 

Prof. Mihaela Vasilovici: 
- Cristea Octavia, cls a X-a, premiul I și Trofeu, solo dans clasic; 

- Pândaru Carmen, cls a X-a, premiul I și Trofeu, solo dans clasic; 

 6.04.2019 - Concursul Regional de Dans ''Zâmbete în Pași de Dans'' 

Prof. Clarisa Cristea și prof. Daniela Tebeică: 

 - Premiul I, Degas- dans ansamblu 9 elevi; 

 6.04.2019 - Festivalul - Concurs Regional ''Răsunet Dâmbovițean'' 

Prof. Clarisa Cristea: 

 - Andrei Alexandra, cls a X-a, premiul I, solo dans clasic; 

Prof. Marian Horhotă: 

 - Eduard Mihai, cls a VII-a, premiul I, solo  dans clasic; 

 - Dor Natali, cls a VII-a, premiul I, solo  dans clasic; 

 - Orezeanu Briana, cls a VII-a, premiul I, solo  dans clasic; 

 - Tănase Yasmin, cls a VII-a, premiul I, solo  dans clasic; 

 - Tănase Melisa, cls a VII-a, premiul I, solo  dans clasic; 

 - Eduard Mihai și Dor Natali, cls a VII-a, premiul I, duet  dans clasic; 

 - Tănase Yasmin și Tănase Melisa, cls a VII-a, premiul I, duet  dans clasic; 

 6.04.-14.04.2019 - Concursul Național „Primăvara Artelor” Ediția XXI, Bacău 
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Prof. Cristiana (Krista) Sandu: 

 - Gogulescu Elena Cristiana, cls a XI-a, premiul I, solo dans contemporan; 

 - Ciortoloman Ana, cls a X-a, mențiune, solo dans contemporan; 

 - Enciu Bianca, cls a X-a, premiul III, solo dans contemporan; 

 - Istratie Andrada, cls a X-a, premiul III, solo dans contemporan; 

 - Macașoi Raluca, cls a X-a, premiul II, solo dans contemporan; 

Prof. Nicoleta Cocea: 

 - Cristea Daria, cls a IX-a, trofeul categoriei cls a IX-a; 

Prof. Clarisa Cristea: 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a, premiul I și trofeu, solo dans clasic; 

 - Popa Ruxandra cls a VII-a, premiul I, solo dans liric; 

 - Lazar Alexandra, cls a VII-a, premiul III, solo dans clasic; 

 - Bunea Denisa, cls a VII-a, premiul II, solo dans clasic; 

Prof. Doina Crăciun: 

- Daria Bădulescu, Jessica Micu, cls a VI-a, premiul I și trofeu, duet dans clasic; 

- Jessica Micu, cls a VI-a, premiul I și trofeu, solo dans clasic; 

- Daria Bădulescu, cls a VI-a, premiul I, solo dans clasic; 

- Andra Călin, cls a V-a, premiul I - solo dans clasic, premiul I- solo dans clasic și premiul II - solo dans contemporan; 

- Timeea Cantor, cls a V-a, premiul I - solo dans clasic, premiul I - solo dans clasic și premiul III - solo dans 

contemporan; 

- Sorana Mânăscurtă, cls a V-a, premiul III - solo dans clasic și premiul III- solo dans clasic; 

Prof. Marian Horhotă: 

- Orezeanu Briana, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

Prof. Mihaela Vasilovici: 

- Pândaru Carmen, cls a X-a, premiul I și Trofeu, solo dans clasic, participare gratuită la Vancliffer International 

Ballet, Italy 2020; 

- Cristea Octavia, cls a X-a, premiul II și Trofeu, solo dans clasic; 

- Premiul I și Trofeu, cls a X-a, dans ansamblu; 

- Lupescu Corina, cls a X-a, premiul I, solo dans clasic; 

- Rogojan Maria, cls a X-a, premiul I - solo dans clasic; premiul I - solo dans clasic; premiul I și Trofeu - solo dans 

contemporan; 

- Ciortoloman Ana, cls a X-a, mențiune - solo dans clasic; mențiune - solo dans contemporan; 

- Zamfirescu Catinca, cls a X-a, mențiune - solo dans clasic, mențiune - solo dans clasic; 

- Ion Mădălina, cls a X-a, premiul III, solo dans clasic; 

 11.04-20.04.2019 - Finala YAGP, New York, unde participă prof. Toader Vlad  cu eleva Badea Bianca Andreea, cls 

a VI-a, top 12, solo dans clasic; 

 12.04.-14.04.2019  - Festival - Concurs Național de Muzica și Dans „Alize”, Oltenița 

Prof. Clarisa Cristea: 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Lazăr Alexandra, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Coadă Andreea, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Gologan Bianca, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Panait - Leu Andra, cls a IX-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Cristea Ana Daria, cls a IX-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Năsoi Ruxandra, cls a IX-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Andrei Alexandra, cls a X-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Cristea Ariana, cls a III-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Dănescu Chira, cls a III-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Dănescu Sofia, cls a III-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Dimitriu Sofia, cls a III-a, premiul I, solo dans clasic; 

Prof. Marian Horhotă: 

 - Eduard Mihai, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Dor Natali, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Orezeanu Briana, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Tănase Yasmin, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Tănase Melisa, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Eduard Mihai și Dor Natali, cls a VII-a, premiul I, duet dans clasic; 

 - Tănase Yasmin și Tănase Melisa, cls a VII-a, premiul I, duet dans clasic; 

Prof. Daniela Tebeică: 

 - Berceanu Roberta, cls a VIII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Radu Andra, cls a VIII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Păun Elena, cls III-a, premiul I, solo dans clasic; 

          -  Câmpeanu Iulia, cls a IV-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Toma Sabina, cls a VIII-a, premiul I, solo dans clasic; 



 13 

 - Ivan Natalia, cls a II-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Dobrin Nali, cls a IV-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Roșu Adda, cls a VIII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 15.04-19.04.2019 Concursul „Vibe”, Viena 

 - Daria Bădulescu, Jessica Micu, Radu Manole, cls a VI-a, premiul II, trio dans clasic; 

 - Denisa Rosoiu, cls a VI-a, a intrat în Gală cu solo dans clasic; 

 16.04.2019 – Biblioteca Nationala a Romaniei – « Poezia lichida a sufletului », -  proiect coregrafic  inspirat de poezia lui 

Nichita Stanescu – unde au participat urmatorii profesori cu elevii d-lor: 

Prof. Mihaela Vasilovici : 

- Maria Rogojan, cls.a X-a; 

Prof. Simona Paraschivu : 
- Staicu Iustina, cls a V-a; 

- Baciu Teodora, cls a VII-a; 

Prof. Daniela Tebeica:  

- Păun Elena, cls a IV-a, invatamant suplimentar de arta; 

Prof. Doina Georgescu: elevele cls a XI-a si a XII-a, grupa de dans contemporan : Laura Dragomir, Denisa Oprea, 

Georgiana Anton, Alexandra Asiminei, Diana Badea, Andreea Diaconu, Catinca Popescu, Andra Timofticiuc;  

 20.04-21.04.2019 - „Festivalul de Dans StaREvolution”, Ediția I, București 

Prof. Cristiana (Krista) Sandu: 

- Soare Iustina Violeta, cls a VIII-a, premiul I, solo dans contemporan; 

- Gogulescu Elena Cristiana, clasa a XI-a, premiul I, solo dans contemporan; 

- Ciortoloman Ana, clasa a X-a, premiul II, solo dans contemporan; 

- Chirilă Alessia, cls a VIII-a, premiul II, solo dans contemporan; 

- Chirilă Alessia, cls a VIII-a, premiul III, solo dans contemporan;  

- Gogulescu Elena Cristiana, Flueraș Bianca, Dumitru Andreea, Ilie Alexandra, Neda Silvana, Naș Rebeca, Gîdoi 

Eliza,  cls a XI-a, premiul I, ansamblu dans contemporan; 

Prof. Rosemarie Stocec Bot: 

 - Chirilă Alessia, cls a VIII-a, solo dans clasic; 

Prof. Doina Crăciun: 

 - Daria Bădulescu, cls a VI-a, premiul I, solo dans clasic; 

 23.04.-25.04.2019 - Olimpiada Națională de Coregrafie, București 

Prof. Traian Vlaș: 

- Georgia Botez,  cls a XII-a, premiul I - solo dans contemporan și premiul III - solo dans clasic; 

- Cristian Șușu, cls a XII-a, premiul I - solo dans clasic  și premiul I - solo dans contemporan; 

- Ioana Voicu, cls a XII-a, premiul III, solo dans contemporan; 

- David Duțu, cls a X-a, premiul II, solo dans clasic; 

Prof. Cristiana (Krista) Sandu - secretar; 

Prof. Clarisa Cristea: 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a, premiul I și premiul Special - solo dans clasic; 

Prof. Rosemarie Stocec Bot: 

- Ahire Alyn, cls a XI-a, premiul I, solo dans clasic; 

Prof. Ana Caraianopol: 

 - Kimm Daria, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Iordache Măriuca, cls a VII-a, premiul II, solo dans clasic; 

 - Sara Mateescu, cls a IX-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Obreașcu Ariana, cls a IX-a, premiul II, solo dans clasic; 

 - Flueraș Bianca, cls a XI-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Bârzescu, cls a XII-a, mențiune, solo dans clasic; 

 - Mija Maria, cls a IX-a, premiul II, solo dans clasic; 

Prof. Daniela Tebeică: 

 - Nicolescu Ioana, cls a VIII-a, premiul III, solo dans clasic; 

Prof. Mihaela Vasilovici: 

 - Rogojan Maria, cls a X-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Cristea Octavia, cls a X-a, premiul III, solo dans clasic; 

 - Pândaru Carmen, cls a X-a, mențiune, solo dans clasic; 

 - Gogonea Maria, cls a XII-a, premiul I - solo dans clasic și premiul II - solo dans contemporan; 

 11.05.2019 - Spectacol „Seară de Dans”, Teatrul Național de Operetă și Musical ''I. Dacian'' 

 unde participă prof. Clarisa Cristea cu eleva Popa Ruxandra, cls a VII-a; 

 15.05.2019 - Concursul „Bucharest Dance Awards”, Ediția VI 

 Prof. Rosemarie Stocec Bot: 

 - Mihai Amalia, cls a VI-a, premiul II - solo dans clasic și premiul III - solo dans clasic; 

 18.05.2019  - Concursul Național de dans „Să fii dinamic”, Brăila 

Prof. Cristiana (Krista) Sandu: 

 - Ciobanu Bianca, cls a VII-a, premiul III, solo dans contemporan; 

 - Natali Dor, cls a VII-a, premiul II, solo dans contemporan; 
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Prof. Clarisa Cristea: 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Lazăr Alexandra, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Coadă Andreea, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Gologan Bianca, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Panait - Leu Andra, cls a IX-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Cristea Ana Daria, cls a IX-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Bunea Denisa, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Dumitru Elena, cls a VIII-a, premiul I, solo dans clasic; 

           - Popa Ruxandra, cls a VII-a și  Dumitru Elena, cls a VIII-a, premiul I, duet  dans clasic; 

Prof. Marian Horhotă: 

  - Eduard Mihai, cls a VII-a, premiul I - solo  dans clasic; 

 - Orezeanu Briana, cls a VII-a, premiul I, solo  dans clasic; 

 - Dor Natali, cls a VII-a, premiul III, solo  dans clasic; 

 - Oprea Raul, cls a VII-a, premiul III, solo  dans clasic; 

 - Eduard Mihai și Dor Natali, cls a VII-a, premiul I, duet dans caracter; 

Prof. Daniela Tebeică: 

 - Radu Andra, cls a VIII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Berceanu Roberta, cls a VIII-a, premiul III, solo dans clasic; 

Prof. Ana Carainopol: 
 - Ciobanu Bianca, cls a VII-a, premiul II, solo dans clasic; 

 18-19.05.2019 – Opera Comica pentru Copii, la „Salonul de Balet” coordonat de Corina Dumitrescu au participat prof. 

Rosemarie Bot Stocec cu elevii cls a VI-a: 

 18.05.2019 - „Noaptea Muzeelor” – In cadrul acestui eveniment s-au organizat o serie de momente coregrafice care au fost 

sustinute atat la Muzeul National „George Enescu” cat si la Muzeul National de Istorie al Romaniei;  

       Astfel, la Muzeul National de Istorie al Romaniei au participat urmatorii profesori impreuna   cu   elevii acestora : 

 Prof. Cristiana (Krista) Sandu: 
 - Gogulescu Elena Cristiana, Flueraș Bianca, Dumitru Andreea, Ilie Alexandra, Neda Silvana, Naș Rebeca, 

Gîdoi Eliza, cls a XI-a, ansamblu dans contemporan; 

Prof. Ana Caraianopol: 

 - Iordache Măriuca, Kimm Daria, Mihai Bianca, Isache Carla, cls a VII-a 

Prof. Iacob Macrea: 

- Iordache Măriuca, Kimm Daria, Mihai Bianca, Isache Carla, Neacșu Teodora, cls  aVII-a,  suită oltenească; 

Prof. Doina Crăciun: 

 - Sorana Mînăscurtă și Briana Hila, cls a V-a 

 - Timeea Cantor, cls a V-a și Radu Manole, cls a VI-a 

 La Muzeul National „George Enescu” a participat prof. Doina Georgescu cu momente coregrafice apartinand 

proiectului «Poezia lichida a sufletului » ; 

 22.05.2019 – Examenul de Certificarea Calificarii Absolventilor in Invatamantul Liceal, filiera vocationala, 

spectacol – atestat al cls a XII-a sustinut la Teatrul Odeon, proba de repertoriu, la care au participat toti profesorii 

coordonatori ai cls a XII-a; regia prof. Doina Georgescu, asistenti regie prof. Cristiana (Krista) Sandu si prof. 

Monica Popescu; 

 24.05.2019 - Festivalul de Dans „Stele Aurii”, Constanța 

Prof. Cristiana (Krista) Sandu: 

- Ion Raisa, cls a V-a, premiul II, solo dans contemporan; 

Prof. Rosemarie Stocec Bot: 

- Anghelescu Ioana, cls a VI-a, premiul III - solo dans clasic și mențiune - solo dans clasic; 

Prof. Doina Crăciun: 

- Radu Manole, cls a VI-a, premiul I, solo  dans clasic și a intrat în Gală; 

- Radu Manole, Daria Bădulescu și Jessica Micu, cls a VI-a, premiul I, trio  dans clasic; 

- Daria Bădulescu și Jessica Micu, cls a VI-a, premiul I - duet  dans contemporan și premiul II -  duet dans clasic; 

- Denisa Rosoiu, cls a V-a, premiul I - solo  dans clasic și premiul I - solo  dans contemporan; 

- Daria Bădulescu, cls a VI-a, premiul II - solo  dans clasic și premiul II - solo  dans clasic; 

- Jessica Micu, cls a VI-a, premiul III - solo  dans clasic și premiul III - solo dans clasic; 

- Denisa Rosoiu, cls a VI-a, premiul II, solo dans clasic; 

- Mara Tapurin, cls a V-a, premiul II - solo  dans clasic și premiul II - solo  dans contemporan; 

- Timeea Cantor, cls a V-a și Radu Manole, cls a VI-a, premiul II, duet dans clasic; 

- Sorana Mânăscurtă, cls a V-a, premiul II - solo dans clasic, premiul III - solo dans contemporan și premiul II - solo 

dans clasic; 

- Andra Călin, cls a V-a, premiul II - solo dans clasic și premiul II - solo dans contemporan; 

- Andra Călin, Timeea Cantor, cls a V-a și Radu Manole, cls a VI-a, premiul II, trio  dans  contemporan; 

- Briana Hila, cls a V-a, premiul II și premiul III - solo dans clasic; 

- Timeea Cantor, cls a V-a, premiul III, solo dans clasic; 

Prof. Daniela Tebeică: 

- Ivan Natalia, cls a II-a, premiul I - solo dans clasic, premiul I - solo dans clasic, premiul special Movmnt 
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International Dance Competition, Ruse și invitație în Gala Steluțelor; 

 26.05.2019 - „Attitude Ballet Festival Bacău”, Bacău 

Prof. Cristiana (Krista) Sandu: 

 - Ciobanu Bianca, cls a VII-a, premiul II, solo dans contemporan; 

Prof. Rosemarie Stocec Bot: 

- Bilică Ana - Maria, cls a VI-a, premiul I - solo dans clasic și premiul I - solo dans clasic;  

 Prof. Ana Carainopol: 
 - Ciobanu Bianca, cls a VII-a, premiul II, solo dans clasic; 

 29.05.2019 - Gala Olimpicilor cls a V-a -cls a VIII-a „Copilărie vs. Performață”, unde a participat prof. Clarisa 

Cristea împreună cu elevii săi. 

 1.06.2019 - Spectacolul „Magazinul de Păpuși”, Opera Națională București unde au participat prof. Toader Vlad 

cu elevul Șusu Cristian, cls a XII-a și Durleci Gabriela, cls a X-a, Pas de sclav, Corsarul; și prof. Nicoleta Cocea cu 

elevele Tudorache Cristina și Toderică Ana. 

 1.06.2019 - Ziua copilului, Centrul Cultural Ion Manu, Otopeni, unde a participat prof. Doina Crăciun împreună cu 

elevii săi: 

- Timeea Cantor, cls aV-a și Radu Manole, cls a VI-a, duet dans clasic; 

- Sorana Mânăscurtă, Briana Hila, cls a V-a, duet dans clasic; 

 2.06.2019 - Festivalul Național de Muzică și Dans „Floare de Castan”, Costești, unde participă prof. Cristiana 

(Krista) Sandu cu următorii elevi: 

- Premiul I - Postelnicu Ina, Toma Sabina, Chirilă Alessia, Grigore Maria, Enache Cristina, Stanciu Alexia, Roșu 

Adda, Soare Iustina, cls a VIII-a, ansamblu dans contemporan- Diplomă de Excelență; 

 2.06.2019 - Concurs Național „Copilărie în pași de dans”, Ploiești 

Prof. Clarisa Cristea: 

 - Premiul I - dans ansamblu 9 elevi; 

Prof. Cristiana (Krista) Sandu: 

 - Dor Natali, cls a VII-a, premiul I,  solo dans contemporan; 

Prof. Ana Caraianopol: 

 - Premiul I - pas de quatre; 

Prof. Daniela Tebeică: 

 - Câmpeanu Iulia și Dobrin Nali, cls a IV-a, premiul II, duet dans clasic; 

Prof. Marian Horhotă: 

 - Eduard Mihai, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Dor Natali, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Orezeanu Briana, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Tănase Yasmin, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Tănase Melisa, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Eduard Mihai și Dor Natali, cls a VII-a, premiul I, duet dans caracter; 

 - Oprea Raul, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Baciu Raisa, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

Prof. Doina Crăciun: 

 - premiul I - dans rusesc și premiul I - ansamblu dans contemporan cls a V- VI-a; 

 3.06.2019 - Spectacol „Gala Liceului de Coregrafie Floria Capsali”, Palatul Național al Copiilor, la care participă 

următorii profesori cu elevii d-lor: prof. Rosemarie Stocec Bot; prof. Traian Vlaș; prof. Cristiana (Krista) Sandu; prof. 

Clarisa Cristea; prof. Toader Vlad; prof. Monica Popescu; prof. Ana Caraianopol ; prof. Marian Horhotă; prof. 

Daniela Tebeică; prof. Doina Crăciun; prof. Nicoleta Cocea; prof. Iacob Macrea; prof. Cristina Mitu; prof. Doina 

Georgescu; prof. Mihaela Vasilovici - regia spectacolului; 

 8.06.2019 - „Concursul Național de Artă Coregrafică EuRoDans”, Ediția X, Ploiești, la care participa urmatoarele cadre 

didactice: 

Prof. Cristiana (Krista) Sandu: 

 - Gogulescu Elena Cristiana, cls a XI-a, premiul I,  solo dans contemporan; Diplomă de Excelență; 

Prof. Nicoleta Cocea: 

 - premiul I, elevii clasei a IX-a grupa 1 - dans de ansamblu; Diplomă de Excelență; 

 7.06.-9.06.2019 - „Bucharest Dance Competition” 2019, Ediția I, Festivalul Opera Copiilor 

Prof. Cristiana (Krista) Sandu: 

- Premiul II- Postelnicu Ina, Toma Sabina, Chirilă Alessia, Grigore Maria, Enache Cristina, Stanciu Alexia, Roșu 

Adda, Soare Iustina, cls a VIII-a, ansamblu dans contemporan; 

- Premiul Special (workshop Opera Comică pentru Copii) - Postelnicu Ina, Toma Sabina, Chirilă Alessia, Grigore 

Maria, Enache Cristina, Stanciu Alexia, Roșu Adda, Soare Iustina, cls a  VIII-a, ansamblu dans contemporan; 

- Postelnicu Ina,  cls a VIII-a, premiul III, solo dans contemporan; 

Prof. Clarisa Cristea: 

- Popa Ruxandra,  cls a VII-a, premiul III-dans clasic; premiul II - liric;  workshop și participare  gratis în spectacolul 

''Frumoasa din Pădurea Adormită'' Opera Comică pentru Copii; 

- Dumitru Elena, cls a VIII-a, mențiune II, solo dans clasic; 

- Lazar Alexandra, cls a VII-a, premiul III, solo dans clasic; 

- Bunea Denisa, cls a VII-a, mențiune II, solo dans clasic; 
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- Coada Andreea, cls a VII-a, mențiune II, solo dans clasic; 

- Dimitriu Bianca, cls a III-a, premiul II - solo dans clasic, premiul II - solo dans clasic, premiul II - solo liric; 

- Cristea Ariana, cls a III-a, premiul II, solo dans clasic; 

- Premiul III - dans ansamblu 9 elevi; 

- Popa Ruxandra, cls a VII-a și  Dumitru Elena, cls a VIII-a, mențiune I, duet dans clasic; 

Prof. Rosemarie Stocec Bot: 

- Gurtovoi Arsenie, cls a VI-a, premiul II, solo dans clasic; 

- Carnu Adela. cls a VI-a, mențiune I, solo dans clasic; 

- Bilică Ana - Maria, cls a VI-a, mențiune, solo dans clasic; 

- Anghelescu Ioana, cls a VI-a, premiul II - solo dans clasic și premiul II - solo dans clasic; 

Prof. Daniela Tebeică: 

- Ivan Natalia, cls a II-a, premiul I, solo dans clasic; 

- Câmpeanu Iulia, cls a IV-a, premiul II, solo dans clasic; 

- Câmpeanu Iulia și Dobrin Nali, cls a IV-a, premiul II, duet dans clasic; 

- Roșu Adda, cls a VIII-a, premiul II - solo dans clasic și mențiune - solo dans clasic; 

Prof. Doina Crăciun: 

- Denisa Rosoiu, cls a VI-a, premiul II - solo dans clasic, premiul III - solo dans clasic,  premiul II - solo dans clasic; 

- Mara Tapurin, cls a VI-a, premiul III - solo dans clasic și solo dans contemporan; 

- Daria Bădulescu, cls a VI-a, premiul II - solo dans clasic și premiul III - solo dans clasic; 

- Daria Bădulescu și Jessica Micu,cls a VI-a, premiul II, cls a VI-a, duet dans clasic și duet dans contemporan; 

- Jessica Micu, cls a VI-a, premiul II - solo dans clasic și premiul II - solo dans clasic; 

- Sorana Mânăscurtă, cls a V-a,  premiul II - solo dans clasic și premiul II - solo dans clasic; 

- Sorana Mânăscurtă, Briana Hila, cls a V-a, premiul II, duet dans clasic; 

- Andra Călin, cls a V-a, premiul II - solo dans clasic, premiul II - solo dans clasic și premiul II - solo dans 

contemporan; 

- Timeea Cantor, cls a V-a, premiul III - solo dans clasic, premiul III - solo dans clasic,   premiul III - solo dans 

contemporan; 

- Briana Hila, cls a V-a, premiul II - solo dans clasic și premiul III - solo dans clasic; 

 12.06.2019 - Spectacol „Gală Aniversară 70 de Ani Liceul de Coregrafie Floria Capsali”,  Opera Națională 

București unde au participat următorii profesori cu elevii săi: prof. Rosemarie Stocec Bot; prof. Marian Horhotă; 

prof. Traian Vlaș; prof. Cristiana (Krista) Sandu, prof. Clarisa Cristea; prof. Toader Vlad; prof. Monica 

Popescu; prof. Ana Caraianopol; prof. Doina Crăciun; prof. Nicoleta Cocea; prof. Iacob Macrea; prof. Doina 

Georgescu; prof. Cristina Mitu; prof. Mihaela Vasilovici - regia spectacolului; 

 17.06.2019 - Concursul „Marele Premiu” al P.N.C., Ediția a VIIIa 

Prof. Cristiana (Krista) Sandu: 

 - Premiul I - cls a IX-a (16 elevi) - ansamblu dans contemporan; 

 - Premiul I - cls a VIII-a (8 elevi) - ansamblu dans contemporan; 

Prof. Clarisa Cristea 

 - Premiul I - dans ansamblu 9 elevi 

 - Popa Ruxandra, cls a VII-a și  Dumitru Elena, cls a VIII-a, premiul I, duet dans clasic ; 

 - Panait - Leu Andra, cls a IX-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Dănescu Chira, cls a III-a, premiul II, solo dans clasic; 

 - Dănescu Sofia, cls a III-a, premiul III, solo dans clasic; 

Prof. Rosemarie Stocec Bot: 

 - Anghelescu Ioana, cls a VI-a, premiul I - ansamblu clasic și premiul I - solo dans clasic; 

 - Carnu Adela, cls a VI-a, premiul I - ansamblu clasic și premiul III- solo dans clasic; 

Prof. Ana Caraianopol: 

 - Kimm Daria, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Mihai Bianca, cls a VII-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Obreașcu Ariana, cls a IX-a, premiul I, solo dans clasic; 

Prof. Daniela Tebeică: 

 - Păun Elena, cls a III-a, premiul II, solo dans clasic; 

 - Ivan Natalia, cls a II-a, premiul I, solo dans clasic; 

 - Câmpeanu Iulia și Dobrin Nali, cls a IV-a, premiul II, duet dans clasic; 

 - Roșu Adda, cls a VIII-a, premiul III - solo dans clasic 

 27.06.2019 - Spectacolul „Visul unei nopți de vară”, Centrul Cultural „Ion Manu”, organizat de Liceul de 

Coregrafie „Floria Capsali” și coordonat de prof. Doina Crăciun și prof. Simona Paraschivu, unde participă 

următorii profesorii cu elevii săi: 

Prof. Cristiana (Krista) Sandu: 
 - Mateescu Sara, cls a IX-a, solo dans contemporan; 

 - Ion Raisa, cls a V-a, solo dans contemporan; 

 - Gogulescu Elena, cls a XI-a, solo dans contemporan; 

Prof. Clarisa Cristea: 

             - Panait - Leu Andra, cls a IX-a, solo dans clasic; 

 - Cristea Ana Daria, cls a IX-a, solo dans clasic; 
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Prof. Doina Crăciun: 

 -Timeea Cantor, cls a V-a, solo dans clasic și solo dans contemporan; 

 - Andra Călin, cls a V-a, solo dans clasic și solo dans contemporan; 

 - Sorana Mânăscurtă, cls a V-a, solo dans clasic și duet dans clasic; 

 - Briana Hila, cls a V-a, solo dans clasic și duet dans clasic; 

 - Daria Bădulescu, cls a VI-a, solo dans clasic, duet dans clasic și duet dans contemporan; 

 - Jessica Micu, cls a VI-a, solo dans clasic, duet dans clasic și duet dans contemporan; 

 - Denisa Roșoiu, cls a VI-a, solo dans clasic și solo dans contemporan; 

Prof. Rosemarie Stocec Bot: 
 - Ahire Alyn, cls a XI-a, solo dans contemporan; 

Prof. Simona Paraschivu: 
 - Alexandra Borâia, cls a XII-a, solo dans contemporan; 

Prof. Doina Georgescu: 

       -Asiminei Alexandra, cls a XI-a, solo dans contemporan; 

 

SPECTACOLE: 

 3.10.2018 – „Frumoasa din pădurea adormită” - Opera Naționala București, participă elevii cls a VII-VIII-a coordonați 

de prof. Clarisa Cristea; 

 12.10.2018 – „Lacul lebedelor” - Opera Naționala București,  participă elevii cls a XI-a; 

 14.10.2018 – „Don Carlo” - Opera Naționala București,  participă elevii cls a Xa; 

 10/11/14.11.2018 – „Spărgătorul de nuci” – Opera Naționala București,  participă elevii cls. a X-a, coordonati de 

prof. Clarisa Cristea; 

 18.11.2018 - „Hansel si Gretel” – Opera Naționala București,  participă elevii cls IX-X-a; 

 7.12.2018 – „Don Carlo” - Opera Nationala Bucuresti, participă elevii cls a X-a; 

 29-30.12.2018 – „Spărgătorul de nuci” – Opera Nationala Bucuresti, participă elevii cls. a IX-a; 

 23.01.2019 – „Spărgătorul de nuci” – Opera Nationala Bucuresti, participă elevii: Albertino Neagu, Daniel Teodorescu ( 

cls. a IX-a); 

 12.01/9.02/9.03 - „Baiadera” -  Opera Naționala București 

 3.02.2019 -– „Spărgătorul de nuci” – Opera Naționala București, participă elevii cls. a IX-a; 

 9.02.2019 – „Baiadera” -  Opera Naționala București 

 12.02.2019 – „Baiadera” -  Opera Naționala București; 

 13.02.2019  – „Don Carlo” -Opera Naționala București, participă elevii cls a X-a; 

 17.02.2019 - „Lacul lebedelor” - Opera Naționala București; 

 23.02.2019 - „Frumoasa din Pădurea Adormită”, Opera Națională București; 

 6.03.2019 - „Lacul lebedelor” - Opera Naționala București; 

 9.03.2019 - „Baiadera” -  Opera Naționala București; 

 17.03.2019 - „Frumoasa din Pădurea Adormită”, Opera Națională București; 

 3.04.2019 - „Lacul lebedelor” - Opera Naționala București; 

 13.04.2019 - „Frumoasa din Pădurea Adormită”, Opera Națională București; 

 20.04.2019 -  „Don Carlo” -Opera Naționala București, participă elevii cls a Xa; 

 21.04.2019 - „Baiadera” -  Opera Naționala București; 
6.06.2019 - „Frumoasa din Pădurea Adormită”, Opera Națională București, participă elevii cls a VII-VIII-a 

coordonați de prof. Clarisa Cristea; 

 

ACTIVITĂȚI  EXTRACURRICULARE: 

 29.10.2018 - Teatrul Național București – Elevii și  profesorii Liceului de Coregrafie „Floria Capsali” sunt invitați să 

asiste la repetiția generală a spectacolului „Nederlands Dans Theatre” din cadrul FNT; 

 31.10.2018 – Spectacol “Gala Bolshoi” susținut la Sala Mare a Palatului unde Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” a 

fost invitat ca spectator; 

 16.11.2018 – la Teatrul Odeon unde a avut loc un spectacol cu ocazia schimbului cultural romano-chinez la care a fost 

invitat să participe și Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”; Cu această ocazie, următorii profesori au pregătit un spectacol 

coregrafic: d-nii prof. Mihaela Vasilovici, Nicoleta Cocea, Iacob Macrea iar elevii cls a IX-XII-a au evoluat cu variații 

diverse de ansamblu; 

 17.11.2018 – „CLASIC E FANTASTIC”, spectacol interactiv, proiect al instituției Radio România și susținut la 

„Filarmonica George Enescu” de d-na Cristina Sarbu în cadrul ediției dedicate baletului - “Cum să înțelegem muzica și 

baletul”, ediție regizată de d-ele prof. Mihaela Vasilovici, Cristina Mitu și d-na prof. corepetitor Theodora Radu unde 

elevii cls a X-XI-a au prezentat o desfășurare live a orelor de studiu de dans clasic, studii pe care le execută zilnic un balerin; 

 27.11.2018 – Muzeul Național “George Enescu”  - "Poezia lichidă a sufletului",  proiect coregrafic experimental, 

omagial, susținut sub egida  

centenarului la care liceul nostru a fost invitat să participe cu elevii cls a IV-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, sub 

îndrumarea d-lor prof. Daniela Tebeica, Simona Paraschivu, Iacob Macrea, Doina Georgescu; 
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 17.12.2018 - „Christmas Dance Gala” la Opera Națională București, spectacol caritabil în colaborare cu „Școala 

Anarella din Portugalia, în regia prof. Mihaela Vasilovici cu participarea d-lor prof. Ana Caraianopol, Cristina 

Mitu, Nicoleta Cocea, Iacob Macrea, Traian Vlaș și a elevilor cls a VII-a, a IX-a, a XI-a, a XII-a; 

 18.12.2018 – „Pomul de Crăciun” – Biblioteca Națională a României, participă elevii cls a VI-a, XI-a, XII-a, sub 

îndrumarea d-lor prof. Daniela Tebeica, Rosemarie Bot Stocec, Doina Georgescu; 

 19.12.2018 – „Pomul de Crăciun” – Biblioteca Academiei Române, participă elevii cls aVI-a, a VII-a, sub 

îndrumarea d-lor prof. Ana Caraianopol, Doina Crăciun, Simona Paraschivu, Iacob Macrea, Doina Georgescu; 

 21.12.2018 –  Au fost susținute două spectacole „Recital de balet” – Opera Comică pentru Copii (ora 14:00 și ora 

18:00) la care participă elevii cls I-XII coordonați de profesorii lor; Spectacolele au fost regizate de d-ele prof. 

Anamaria Ghinea și Rosemarie Bot Stocec; 

 28.12.2018 – „Regal vienez la Odeon” - Spectacol de Gala la Teatrul Odeon susținut cu orchestra „Electrecord” unde au 

participat d-ele prof. Mihaela Vasilovici, Rosemarie Bot Stocec, Cristina Mitu și elevii  cls a VI-a, a X-a, a XI-a; 

 3.06.2019 - „Gala de Balet” -  Spectacol de Gală la Palatul Național al Copiilor unde au participat elevii claselor a I - XII-

a ai Liceului de Coregrafie „Floria Capsali”, în regia artistică a prof. Mihaela Vasilovici; 

 12.06.2019 - „Gala Extraordinară de Balet a Liceului de Coregrafie „Floria Capsali”,  la Opera Națională București, 

în regia artistică a prof. Mihaela Vasilovici; 

 

1.3. Coordonarea activităţilor didactice de profil: 

ORE  DESCHISE LA SPECIALITATE: 

LUNI- 19 noiembrie 2018 

 ONB – 8.00-9.30 – cls a XII-a, gr. 1 - prof. Nicoleta Cocea si Florin Calomfirescu 

             9.45-11.15 – cls a XI-a, gr. 1 - prof. Cristina Mitu și Anatol Turcanu 

             11.30-13.00- cls a XI-a, gr. 2 și a XII-a, gr. 2 - dans contemporan-prof. Doina Georgescu 

            13.15-14.45 – băietii – prof. Vlad Toader și Elena Udila 

             15.00-16.00 – cls a XI-a, gr. 2 și a XII-a, gr. 2 - clasic-prof. Monica Popescu și A.Geamănă 

             16.00-16.30 – cls a XI-a, gr. 1- dans contemporan- prof. Cristiana (Krista) Sandu 

LUNI – 26 noiembrie 2018 

 ONB – 8.00-9.30 – cls a IX-a, gr. 1 - prof. Nicoleta Cocea și Florin Calomfirescu 

            9.45-11.15 – cls a IX-a, gr. 2 - prof. Cristina Mitu și Florin Seușan 

             11.30-12.30 – cls a IX-a -dans contemporan- prof. Cristiana (Krista) Sandu 

             12.45-14.15 – cls a VII-a, gr. 1 - prof. Ana Caraianopol și Teodora Radu 

             14.30-16.00 – cls a VII-a, gr. 2 - prof. Clarisa Cristea și Sorin Grațianu 

             16.15-17.45 – cls a VII-a, gr. 3 - prof. Marian Horhota și Elisabeta Doroș 

             18.00-18.30 – cls a VII-a - dans contemporan- prof. Cristiana (Krista) Sandu 

LUNI – 3 decembrie 2018 

 ONB – 8.00-9.30 – cls a X-a, gr. 2 - prof. Mirela Simniceanu și Alexandru Geamănă 

             9.45-11.15 – cls a X-a, gr. 1 - prof. Mihaela Vasilovici și Miron Vasilescu 

             11.30-12.30 – cls a X-a - dans contemporan – prof. Cristiana (Krista) Sandu 

             13.00 – vizionare la disciplinele repertoriu clasic, contemporan, caracter, ansamblu participă toți profesorii de 

specialitate și elevii claselor a V-XII-a 
LUNI – 10 decembrie 2018 

 ONB – 8.00-9.30 – cls a VIII-a, gr. 1 - prof. Ana Ghinea și Florin Calomfirescu 

            9.45-11.15 – cls a VIII-a, gr. 2 - prof. Dana Tebeică și Florin Seușan 

             11.30-12.45 – cls a VIII-a, gr. 3 - prof. Marian Horhotă și Sorin Grațianu 

             13.00-13.45 – cls a VIII-a - dans contemporan- prof. Cristiana (Krista) Sandu 

             14.00- repetiție pt spectacolele din 17 și 21 decembrie 

VINERI – 14 decembrie 2018 
 ȘCOALA – 8.30-10.00- cls a V-a, gr. 3- prof.Doina Craciun și Cezar Vladu 

            10.00-11.30 – cls a V-a, gr. 1- prof. Ana Ghinea și Teodora Radu 

            11.30-12.45 – cls a V-s, gr. 2- prof. Ortansa Niculescu și Miron Vasilescu 

LUNI -  17 decembrie 2018 

 ONB – 8.00-9.30 – cls a VI-a, gr. 1- prof. Rosemarie Stocec Bot și Ruxandra Voicu 

             9.45-11.15 – cls a VI-a, gr. 2- prof. Doina Crăciun și Cezar Vladu 

 

CALENDARUL EXAMENELOR ANUALE LA SPECIALITATE: 

LUNI 13 mai - ONB – 10.30 – cls a VI-a, prof. Rosemarie Stocec Bot, Ruxandra Voicu 

JOI 16 mai – ONB sala 1 – 9.00 – examen aptitudini clasa a VIII-a 

LUNI 20 mai – ONB – Studio – 8.00 - 9.30 - cls a XI-a, prof. Cristina Mitu și Anatol Țurcanu 

- 9.45 - 11.15 – cls a X-a, prof. Mihaela Vasilovici și Miron Vasilescu 

- 11.30 – 13.00 – cls a X-a, prof. Mirela Simniceanu și Alexandru Geamana 

- 13.00 – vizionare la disciplinele repertoriu clasic, contemporan, caracter, ansamblu participă toți profesorii de 
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specialitate și elevii claselor a V-XII-a 

MIERCURI 22 mai - Examenul de Certificarea Calificarii Absolventilor in Invatamantul Liceal, filiera vocationala, sustinut 

la Teatrul Odeon de elevii cls a XII-a 

JOI 23 mai – ONB, sala 1 – 8.00-9.30 – cls a IX-a, prof . Nicoleta Cocea și Florin Calomfirescu 

LUNI 27 mai – ONB – 8.00-9.30 – gr. baieti, prof. Vlad Toader, Elena Udila 

  -10.00.11.30 – cls a XII-a, prof. Nicoleta Cocea și Florin Calomfirescu 

  -12.00- 13.30 – gr.  dans contemporan, prof. Doina Georgescu, Sorin Gratianu 

  - 14.00- 15.30 – cls a IX-a, prof. Cristina Mitu și Florin Seușan 

JOI 30 mai – ONB – sala 2 – 8.00 – 9.30 – cls a VI-a, prof. Doina Craciun și Cezar Vladu 

           ONB – sala 2 – clasa a VII-a 

VINERI 31 mai – sala 10 –8.30 – 10.00 - cls a V-a, prof. Ana Ghinea și Teodora Radu 

  -10.15- 11.45 – cls a V-a, prof. Ortansa Niculescu și Miron Vasilescu 

  - 12.00- 13.30 – cls a V-a,  prof. Doina Crăciun și Cezar Vladu 

LUNI 3 iunie- PNC- repetiție generală 11.00 pentru Spectacolul de gală 

  PNC - Spectacol de gală 

MIERCURI 5 mai – școala – susținerea lucrării de diplomă - cls a XII-a 

MIERCURI 12 iunie – ONB – repetiție generală la scenă de la ora 10.30 

     ONB – Spectacol recital Liceul de Coregrafie”Floria Capsali” 

 

1.4 Coordonarea activităților didactice în vederea optimizării procesului didactic pentru 

atingerea performanței și alinierea unității de învățământ între cele mai performante licee la 

nivel local: 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE COREGRAFIE  

 

Premii I-  13 

Premii II-  8 

Premii III- 7 

Menţiuni-  4 

Total  general - 104 participanţi la nivel naţional, dintre care 32 elevi ai Liceului de Coregrafie 

“Floria Capsali” care au obţinut premii şi menţiuni.                                                                                                       

 

EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 

   In sesiunea iunie – iulie 2019 a examenului de Bacalaureat cei 13 absolvenţi ai clasei a XII-a 

au susţinut probele scrise astfel: 

 

01.07.2019 – Limba şi literatura română, proba E)a)  

03.07.2019 – Proba obligatorie a profilului, proba E)c) – istorie 

04.07.2019 – Proba la alegere a profilului şi specializării, proba E)d) 

 

 Promovarea pe medii:  

6,00 - 6,99 – : 2 elevi 

7,00 - 7,99 – : 5 elevi 

      8,00 - 8,99 – : 3 elevi 

9,00 - 9,99 – : 1 elev 

 

 Rata de promovare în urma examenului de Bacalaureat a fost de 84,61%. 

 

III) OPTIMIZAREA BAZEI MATERIALE 

 Dotarea sălilor de curs cu 3 aparate de aer condiţionat. 

 

IV) PROIECTE ŞI PARTENERIATE 

 Parteneriatul cu Opera Națională București Nr.32/342/ 29.08.2018; 

 Acordul de parteneriat cu Asociaţia Cultural- Ştiinţifică PLEIADIS din Iaşi în cadrul concursului 

internaţional Pleiada personalităţilor nemului românesc, încheiat în 24.10.2018; 
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 Acordul de parteneriat cu Uniunea Elenă din România Nr. 480/ 25.10.2018; 

 Protocolul de parteneriat cu Centrul Municipiului Bucureşti şi Asistenţă Educaţională în cadrul 

campaniei Anti-Bullying, încheiat la data de 02.11.2018; 

 Protocolul de colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Nr.1030/12.11.2018; 

 Parteneriat cu Teatrul Odeon Nr.477/16.11.2018; 

 Parteneriatul cu Opera Comică pentru Copii din 07.12.2018; 

 Parteneriatul cu Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti încheiat în 14.12.2018; 

 Parteneriatul cu Biblioteca Naţională a României încheiat în 17.12.2018; 

 Parteneriatul cu Poliția Română în cadrul proiectului Criminalitatea în familie, respectiv Ziua 

Porţilor Deschise; 

 Parteneriatul cu Centrul Rus de știință și cultură, încheiat la data de 03.06.2018. 

 Scopul încheierii parteneriatelor este cel de promovare a imaginii şcolii şi de adoptare a unei 

perspective complexe privitor la activitatea didactică, manifestată prin schimbul de experienţă şi 

prin însuşirea de noi achiziţii în vederea optimizării strategiei educaţionale atât în domeniul 

specialităţii cât şi în alte domenii de activitate. 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Lăcrămioara Petcu 


