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BUNĂIAŞU CLAUDIU MARIAN
Aleea Gheţişoarei, Nr. 26, Bloc 159 I, Ap. 13, Craiova, România
0730605686
claudiu_bunaiasu@yahoo.com
Română
17.09.1970
Masculin
Conferențiar universitar – Facultatea de Litere, Departamentul de limba română,
literatură română și filologie clasică, Domeniul Științe ale educației

Universitatea din Craiova – Nr.13, Str. A.I. Cuza, Craiova
Activitate didactică; sectorul de activitate – învățământ universitar
1 martie 2006 – Prezent
Cadru didactic universitar: Lector universitar (1 octombrie 2011 – prezent), asistent
universitar (1 martie 2009 – 30 septembrie 2011), preparator universitar (1 martie
2006 – 28 februarie 2009)

Activităţi şi responsabilităţi 1) Cursuri şi activităţi aplicative la disciplinele din cadrul programului de formare
principale psihopedagogică: Pedagogie I (Fundamentele Pedagogiei.Teoria şi metodologia
curriculumului) – curs şi aplicaţii; Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii.
Teoria şi metodologia evaluării) – curs şi aplicaţii; Managementul clasei de elevi –
curs și aplicaţii; Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor (aplicaţii);
Sociologia educaţiei (aplicaţii); Metodologia cercetării educaţionale – curs şi aplicaţii;
Proiectarea şi managementul programelor educaţionale – curs şi aplicaţii; Alternative
educaţionale – curs şi aplicaţii; Psihopedagogia învăţării –aplicaţii; Evaluare finală –
Portofoliu didactic (aplicaţii).
2) Cursuri şi activităţi aplicative la disciplinele din cadrul programului de
studii Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar: Teoria şi metodologia
curriculumului (curs şi aplicaţii); Metodologia cercetării pedagogice (curs);
Pedagogie comparată (curs); Managementul instituţiilor şcolare (aplicaţii); Istoria
pedagogiei (aplicaţii); coordonarea practicii pedagogice în învăţământul primar, a
studenţilor de la specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar.
3) Activităţi didactice de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar:
- activităţi aplicative la discipline din cadrul Programului de formare continuă
Redivivus, organizat de Universitatea din Craiova, prin Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic: Curriculum, instruire, evaluare;
Metode cantitative şi calitative în cercetarea educaţională; Consiliere şi orientare;
Managementul clasei de elevi.
- activităţi aplicative la disciplina Management educaţional, în cadrul Programului
de formare a managerilor şcolari – Management educaţional „3D”, organizat
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de Universitatea din Craiova, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic (anii universitari 2006-2007, 2007-2008);
- disciplinele Curriculum, instruire, evaluare şi Curriculum la decizia şcoliiproiectare,implementare,evaluare, în cadrul Programului de formare continuă
Euroteacher, organizat de Casa Corpului Didactic Dolj (anii școlari 2005-2006, 20062007, 2007-2008, 2008-2009);
- disciplina Şcoala ca organizaţie, în cadrul Programului de formare
continuă „ Perspective ale educaţiei moderne”, organizat de Casa Corpului Didactic
Dolj, prin Programul PHARE 2005, Coeziune economică și socială, Dezvoltarea
formării continue a personalului din învățământul preuniversitar, Lot 2(mai – iunie
2008);
- activități aplicative la disciplina Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei. Teoria
și metodologia curriculumului), în cadrul Programului de pregătire psihopedagogică, în
vederea susținerii examenului pentru obținerea gradului didactic II, organizat
de Universitatea din Craiova, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic (iulie 2013).
4) Coordonatorul Programului postuniversitar de formare psihopedagogică, nivelul
II, organizat de Universitatea din Craiova, prin Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic (anii universitari 2010 – 2011, 2012-2013).
5) Directorul Programului de formare continuă Redivivus (cotat cu 60 credite
profesionale transferabile), adresat cadrelor didactice din judeţul Mehedinţi, organizat
de Universitatea din Craiova, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic (martie 2008 – iunie 2008).
6) Proiecte de cercetare - dezvoltare:
6.1. Cercetător ştiinţific în cadrul Proiectului – Pilot Internaţional Transfer of good
practice in university - based academic education for older adults in the Danube region
as a bridge between science and citizens (DASUN), organizat de Centre for General
Scientific Continuing Education (ZAWiW), Universitatea din Ulm, Germania, în
parteneriat cu Universitatea din Craiova, Universitatea din Belgrad, Universitatea din
Ruse şi Universitatea Tehnică din Sofia (decembrie 2010 – iulie 2011).
Website proiect: www.dasun.eu
6.2. Membru (coordonator naţional) în cadrul Proiectului Internaţional Danube
Lectures Network- DALEC 1, organizat de Centre for General Scientific Continuing
Education (ZAWiW), Universitatea din Ulm, Germania, în parteneriat cu Universitatea
din Craiova, Universitatea din Viena, Universitatea din Belgrad, Universitatea
Andrassy din Budapesta (noiembrie 2011 – iulie 2012).
6.3. Membru (coordonator naţional) în cadrul Proiectului Internaţional Danube Lectures
Network- DALEC 2, organizat de Centre for General Scientific Continuing Education
(ZAWiW), Universitatea din Ulm, Germania, în parteneriat cu Universitatea Populară
din Timișoara, Universitatea din Ruse, Universitatea din Belgrad (ianuarie 2013- mai
2013).
6.4. Expert pe termen lung şi expert pe termen scurt (formator şi supervizor de practică
pedagogică) în cadrul Proiectului POSDRU „Practica ta pentru educaţia viitorului”,
ID 33675, coordonat de către Universitatea de Vest din Timişoara, prin Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Universitatea din Craiova, prin
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (1 februarie 2010 – 31 ianuarie
2013).
6.5. Expert pe termen scurt în cadrul Proiectului POSDRU „Restructurarea sistemului
de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea
sistemului de credite profesionale transferabile”, ID 3777, coordonat de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Centrul Naţional de Formare a
Profesorilor în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei – grupul de lucru responsabil cu elaborarea „Metodologiei de
certificare și echivalare în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite
prin forme de perfecționare și conversie” și a „Setului de recomandări și instrumente
privind elaborarea și aplicarea noului cadru legislativ al formării continue a personalului
din învățământul preuniversitar” (octombrie 2012- decembrie 2012).
6.6. Expert pe termen scurt (expert-formare și consilier profesional) în cadrul
Proiectului POSDRU /109/2.1/G/81762 Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii
din regiunea Sud-Vest Oltenia, organizat de Universitatea din Craiova în parteneriat cu
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Arhiepiscopia Craiovei, Consiliul Judeţean Dolj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj.
(mai 2012 - iulie 2012, mai 2013 – septembrie 2013).
Website proiect: www.competentesocioumane.ro
6.7. Expert pe termen scurt (expert-formare) în cadrul Proiectului POSDRU/
87/1.3/S/61602 Cariera de succes în învățământul preuniversitar prin implementarea
de programe de formare inovative, coordonat de Inspectoratul Școlar Județean
Teleorman în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Casa Corpului
Didactic Teleorman, Casa Corpului Didactic Dolj, Asociația ROMFRA Alexandria,
Softwin SRL București (august 2012 - decembrie 2012, februarie 2013 - iulie 2013).
Website proiect: www.tr-ecariera.ro
7. Membru al Asociației Window România, organizație al cărei scop este sprijinirea
inițiativelor tinerilor și oferirea de servicii de formare în educația adulților.
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

1 octombrie 2004 - 28 februarie 2006
Cadru didactic asociat, funcția de preparator
Universitatea din Craiova - nr.13, Str. A.I. Cuza, Craiova, Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic
Activitate didactică; sectorul de activitate – învățământ universitar
1)Activităţi aplicative la discipline din cadrul programului de pregătire
psihopedagogică, organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalui Didactic:
Pedagogie I (Fundamentele Pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului);
Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării);
Managementul clasei de elevi.
2) Activităţi aplicative la disciplinele din cadrul programului de studii Pedagogia
Învăţământului Primar şi Preşcolar: Metodologia cercetării pedagogice; Management
educaţional.

Educaţie şi formare
Formare iniţială
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ / furnizorului
de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ / furnizorului
de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

2006 - 2009
Doctor în Ştiinţele Educaţiei/ Diplomă de Doctor
Ştiinţe ale Educaţiei
Teza de doctorat - Proiectarea şi managementul curriculumului la nivelul organizaţiei
şcolare; coordonator științific: Prof. univ. dr. Dan Potolea
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Şcoala
Doctorală
Nivelul 8 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor

2004 - 2006
Master în Ştiinţe ale Educaţiei/ Diplomă de Master
Management şi evaluare educaţională

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor
3

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ / furnizorului
de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

2000-2004
Licenţiat în Pedagogie/ Diplomă de Licenţă

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ / furnizorului
de formare

1999-2002
Institutor - Limba franceză/ Diplomă de Absolvire

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ / furnizorului
de formare
Formare continuă
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ / furnizorului
de formare
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba franceză
Limba engleză

Ştiinţe ale Educaţiei
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Nivelul 6 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor

Sociopsihopedagogie
Universitatea din Craiova, Colegiul Universitar Tehnic, Economic, de Informatică şi
Administraţie

1985 - 1989
Învăţător/ Diplomă de Bacalaureat
Discipline psihopedagogice, metodici de specialitate în învăţământul primar, practică
pedagogică în învăţământul primar
Liceul Pedagogic Craiova

29. 10. 2010 – 19.11.2010
Formator de formatori/ Certificat de Absolvire
Competenţe de elaborare, organizare, monitorizare şi evaluare a programelor şi
sesiunilor de formare de formatori, în domeniul dezvoltării profesionale a adulţilor
Fundaţia pentru Învăţământ

Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la
Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
B2
B2
B2
B2
B2
A2
A2
A2
A2
A2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi
sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini
tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Permis(e) de conducere

Publicaţii

Competenţe de interrelaţionare cu studenţii şi cadrele didactice, abilități sociale de
promovare a imaginii instituției și de colaborare cu alte instituții/organizații partenere
Competenţe şi abilităţi manageriale, de organizare, coordonare, monitorizare a
implementării proiectelor şi programelor educaționale, dobândite prin studiile de
specialitate (master şi doctorat) şi prin exercitarea atribuţiilor specifice mai multor
funcții manageriale şi de expertiză ştiinţifică, îndeplinite în proiecte de cercetaredezvoltare şi programe de formare și dezvoltare profesională
Competenţe de proiectare şi management în domeniul curriculumului educaţional şi
al proiectelor manageriale, dobândite în cadrul activităților din cadrul studiilor
masterale, de doctorat şi în activităţile de cercetare ştiinţifică.
Operare în Word, Power - Point, Ex - cel
Permis de conducere, categoria B.


a)
b)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Participări la simpozioane şi
conferinţe naţionale şi
internaţionale







Volume cu autor unic, în edituri acreditate de CNCS: 4 cărți de specialitate,
din care:
cărți cu autor unic: 3 cărți;
ghiduri metodologice, cu coordonator unic: o carte.
Cărţi, în edituri acreditate de CNCS, in colaborare: 6 cărți, din care:
coautor la cărți de specialitate, publicate în edituri recunoscute de CNCS: 2 cărți;
capitole în volume colective, în edituri acreditate de CNCS: 2 capitole în cadrul
unei cărți în colaborare;
cărți - materiale curriculare în sprijinul învățării studenților, în edituri
acreditate de CNCS (coautor): 2 publicații;
cărți în alte edituri, în colaborare (coordonare), recunoscute de către CNCSIS
în momentul publicării: o carte.
Articole științifice: 31 articole, din care:
articole in - extenso publicate în reviste cotate ISI, cu factor de impact: un
articol (coautor);
articole publicate în reviste indexate BDI: 6 (3 articole cu autor unic și 3 articole
coautor);
articole publicate în alte reviste, relevante pentru domeniul științe ale educației:
9 (7 articole - autor unic, 2 articole - coautor)
articole in- extenso publicate în volume ale conferințelor de specialitate: 15
articole, din care:
- articole publicate în volumele „proceedings” cu Peer-Review ale conferinţelor
internaţionale indexate ISI Thomson : un articol (coautor);
- articole publicate în volumele proceedings ale conferințelor internaționale
indexate BDI: 3 articole (coautor);
- articole publicate în volumele conferințelor internaționale cu Peer-Review și
comitet științific internațional: un articol;
- lucrări în extenso publicate în volumele unor conferințe internaționale,
neindexate ISI sau BDI: 8 lucrări (autor unic);
- lucrări în extenso publicate în volumele unor conferințe naționale: 2 lucrări
(autor unic)
Participări la conferinţe şi manifestări ştiinţifice: 22
Susținerea de prelegeri/conferințe, ca urmare a invitației oficiale din partea
instituției organizatoare: o conferință
Moderator la conferinţe internaţionale, organizate în România: o conferință
Coordonator workshop la conferințe naționale: un workshop
Membru în comitetul de organizare: o conferință națională
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Anexa 1

I.
II.

Lista cu lucrări publicate – cărți (autor unic, coordonator, coautor) :
1.1. Cărți cu autor unic, în edituri acreditate de CNCS:
 Bunăiașu, C.M. (2012). Elaborarea și managementul proiectelor
educaționale. Bucureşti: Editura Universitară (204 pag).
ISBN 978-606-591-572-5.
 Bunăiașu, C.M. (2011). Proiectarea şi managementul curriculumului la
nivelul organizaţiei şcolare. Bucureşti: Editura Universitară (375 pag).
ISBN 978-606-591-099-7.
 Bunăiașu, C.M. (2005, 2010). Seminarul didactic universitar. Seminarul
disciplinelor pedagogice: structuri, conţinuturi, metodologii.Craiova: Editura
Universitaria (206 pag, 225 pag). ISBN 973-742-145-0.
1.2. Cărţi, în edituri acreditate de CNCS, in colaborare (coautor):
 Joiţa, E. (coord.), Ilie, V., Ştefan, M, Frăsineanu, E., Mogonea, F., Mogonea,
R., Bunăiaşu, C. (2008). A deveni profesor constructivist. Demersuri
constructiviste pentru o profesionalizare pedagogică iniţială. Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică, R.A. (pag. 49-60, 332-339).ISBN 978-973-30-2366-1.
 Maciuc, I. (coord.), Ilie, V, Bunăiaşu, C. M., Frăsineanu, E., Mogonea, F.,
Mogonea, R., Ştefan, M.A. (2006). Formarea profesorilor de Religie. Studii de
pedagogie diferenţiată. Craiova: Editura Sitech (pag. 22-41, 157-183).
ISBN 973-746-391-9, ISBN 978-973-746-391-3.
1.3. Capitole în volume colective, în edituri acreditate de CNCS:
 Proiectarea şi managementul programelor educaţionale. Delimitări
conceptuale, cadre teoretice, probleme controversate. În : Maciuc, I., Ilie, V.,
Frăsineanu, E.S., Popescu, M.A., Ştefan, M.A., Mogonea, F., Mogonea, R., F.,
Bunăiaşu, C.M. (2009). Proiecte şi programe educaţionale pentru adolescenţi,
tineri şi adulţi. Craiova: Editura Universitaria (pag. 49-70). ISBN 978-606-510704-5.
 Educaţie globală (proiecte integrate). În : Maciuc, I., Ilie, V., Frăsineanu, E.S.
Popescu, M.A., Ştefan, M.A., Mogonea, F., Mogonea, R., F., Bunăiaşu,
C.M.(2009). Proiecte şi programe educaţionale pentru adolescenţi, tineri şi
adulţi. Craiova: Editura Universitaria (pag. 71-81). ISBN 978-606-510-704-5.
1.4. Ghiduri metodologice, materiale curriculare în sprijinul învățării
studenților, în edituri acreditate de CNCS și alte edituri recunoscute de
comunitatea academică:
 Bunăiașu, C.M. (2012). (coord. unic). Program cadru de practică
profesională în domeniul socio-uman. Craiova: Editura Sitech (128 pag).
ISBN 978-606-11-2785-6.
 Joița, E., (coord.), Mogonea, R., Frăsineanu, E., Mogonea, F., Ștefan, M.,
Ilie, V., Popescu, M., Bunăiașu, C. (2011). La formation pedagogique
initiale du professeur. Éditions Universitaires Européennes (pag. 271-273,
281-284, 294-297, 300-302). ISBN 978-613-1-54995-3.
 Joiţa, E. (coord.), Ilie, V., Mogonea, R., Frăsineanu, E., Popescu, M.,
Mogonea, F., Ştefan, M., Bunăiaşu, C. (2007). Profesorul şi alternativa
constuctivistă a instruirii. Material-suport pedagogic pentru studenţii-viitori
profesori (II). Craiova: Editura Universitaria (pag. 112-115, 119-120, 196-201,
206-209). ISBN 978-973-742-872-1.
1.5. Cărți în alte edituri, în colaborare (coordonare), recunoscute de către
CNCSIS în momentul publicării:
 Gherghina, D., Oprescu, N., Dănilă, I., Novac, C., Ilie, V., Bunăiaşu, C.,
Cămăraşu, G., Păunescu, A. (coord.). (2007). Metodica predării activităţilor
instructiv-educative în învăţământul preprimar. Craiova: Editura Didactica
Nova (205 pag). ISBN 978-973-7905-40-6.
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Lista cu articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate (autor unic și
coautor) :

Anexa 2

2.1. Articole publicate în reviste cotate ISI, cu factor de impact:
 Strungă, A.C., Bunăiașu, C.M. The investigation of the curricular preferences
of students from primary and preschool pedagogy specialization. Premises for a
model of action and socio ‐ pedagogical intervention, în Revista de cercetare și
intervenție socială (Review of Research and Social Intervention),vol. 40, martie
2013, pp.61-77, format electronic în: http://www.rcis.ro/en/section1/74-volumul402013 martie. html (revistă indexată în ISI Thomson Reuters, factor de impact
2012 - 1.354) și în următoarele baze de date: SCOPUS, DOAJ, CEEOL, Index
Copernicus. ISSN (print) 1583-3410, ISSN (electronic) 1584-5397).
2.2. Articole in - extenso publicate în volumele „proceedings” cu PeerReview ale conferinţelor internaţionale indexate ISI Thomson:
 Ștefan, M.A., Bunăiașu, C.M., Strungă, A.C. Academic learning – from control
and systematic assistance to autonomy, în Procedia Social and Behavioral
sciences, vol. 33/2012 (format electronic în: http://www.sciencedirect.com/
science/journal/18770428/33), Editura Elsevier. Conferința Internațională“
Psychology and the Realities of the Contemporary World” – PSIWORLD 2011,
Proceedings, ediția a 2-a, desfășurată la Universitatea din București, 27 - 30
octombrie 2011 (indexată ISI prin Elsevier, ScienceDirect, Scopus).
ISSN 1877-0428. Website conferință: www.psiworld.ro.

,

2.3. Articole publicate în reviste indexate BDI:
 Bunăiașu, C.M. Conceptions and opinions regarding the self- management of
the curriculum of professional development for the didactic career, în Journal of
Educational Sciences&Psychology, ,vol.III (LXV), nr. 1/2013, pag..17-25, format
electronic în: http://jesp.upg-ploiesti.ro/ (revistă indexată în DOAJ, Index
Copernicus, EBSCO, ProQuest, Scipio). ISSN 2247- 6377. ISSN (online) 2247 –
8558.
 Bunăiașu, C.M., Călin, R. The mass-media means’ influence on the
professional competences and attitudes’ development as far as the didactic
career; study of impact, în Buletinul Universităţii Petrol -Gaze din Ploieşti,
Seria Ştiinţele Educaţiei, vol. LXII, nr.1 A/2010, pag.162-171, format electronic:
http://jesp.upg-ploiesti.ro/ (revistă indexată la data publicării în Index Copernicus,
EBSCO (http://journals. Indexcopernicus.com/ passport. php? Id = 5069
http:// www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm). ISSN 1841-6586
 Călin, R., Bunăiașu, C.M. Communication and Mass Media from
Information to Formation, în Buletinul Universităţii Petrol - Gaze din
Ploieşti, Seria Ştiinţele Educaţiei, vol.LXII, nr.1 A/2010, pag.230-237, format
electronic: http://jesp.upg-ploiesti.ro/(revistă indexată la data publicării în Index
Copernicus, EBSCO
(http://journals. Indexcopernicus.com/passport.php?id= 5069,
http://www. ebscohost. com/ title
Lists/a9h-journals.htm).
 Bunăiașu, C.M. The role of Physical Education and Sports activities
as far as the efficiency of school stress management is concerned, în
Medicina sportivă – Sport Medicine Journal. Journal of Romanian Sport
Medicine Society, Supplement 4 – 2011. Craiova: Editura Universitaria, pag.738 –
740 (revistă indexată în: Index Copernicus, ProQuest , QT 261-Sports Medicine
Bookmarks). ISSN 1841-0162.
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 Conferința Internațională Back to work – The role of validation of
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Craiova, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, în perioada 27 – 29 octombrie
2010. Studiul prezentat – Physical education against violence: involvement of
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Diversitate în curriculumul şcolar- Educaţie interculturală- Dialoguri
interculturale, organizat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin şi
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organizat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin, Casa Corpului
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