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Liceul

Anna de 

Noailles 

in 

cateva

cuvinte

o Cea mai mare și mai veche școala internaționala din București cu
1100 de elevi

o 26 nationalitati de elevi (din care 36% francezi, 57% romani)

o Tradiție in excelență, recunoscuta de catre universitățile
internaționale

o Un climat linistit si adecvat studiului

o Infrastructuri moderne  

o Soliditate financiara si costuri de scolarizare foarte competitive

o Management parental gestionat de un grup de voluntari ales



Reusitele scolare 2021-2022

BAC 2022: Rezultatele Promotiei Maria 
CUTARIDA

• 52 Baccalaureati
• 100% reusita
• 88% mentiuni

Rezultate DNB  2022

• 84 candidati
• 99 % reusita
• 89% mentiuni

O eleva a obtinuit o Bursa de Excelenta



o Conseil d’Etablissement 
o Commisia de Dialog Social…

Modul de functionare: un liceu coordonat prin
management parental

o Fundatia Parintilor Elevilor (recunoscuta ca utilitate publica)

o AEFE

o Omologheaza stabilimentul scolar și garantează că educația oferită este 
conformă cu programele școlare franceze

o Pune la dispoziție personal (profesori și echipa de management) și
stabilește un plan de formare

o Este responsabila conform legislatiei romane si gestioneaza anumite litigii
o Pregateste bugetul, il adopta si il pune in aplicare (plus de 8 M€)
o Stabileste taxele de scolarizare si DPI
o Recruteaza si angajeaza mai bine de 100 de persoane în conformitate cu legislația 

română
o Este propritara cladirilor (si ramburseaza un împrumut pentru construcție
o Investește și operează functionamentul cotidian

2 Actori legati prin conventie (reinoita pentru 5 ani in 2020)

AEFE : 

Fundatia :

Alte instante in care Fundatia este reprezentata:



Reusite, provocari, obiective

Provocari :

Reusite :
Infrastructura /Echipament : renovare parking
Sprijin pentru dezvoltarea ofertei educaționale : deschiderea unei noi optiuni pentru 
colegiu - Sport si natura ; extensie SI la liceu

Recrutare profesorilor de calitate :  60 % de profesori Titulari in Educatia Nationala
Franceza

Echilibru efectivelor (elevi) : tinta de 3 clase pe nivel fara a depăși 24 de
elevi pe clasă
Atractivitate oferta de munca: pour profesori si personal
Reglementari in ceea ce priveste constructiile : frana pentru cateva proiecte

Obiective :
Gestiune RH : atragere si fidelizare dezvoltand in acelasi timp sentimentul de 
apartenenta
Communicare : Ameliorarea si consolidarea communicarii externe ; crearea
unei comunitati de parinti in jurul liceului
Finante : mentinerea echilibrului si continuarea investitiilor



O comunitate de 1400 de parinti

Prezenta parintilor in mai multe instante : Conseil d’etablissement, consiliul scolii, consiliul
colegienilor si al liceenilor (CVC / CVL), comisia de igiena si de securitate a comunitatii scol
are, consiliul clasei

Implicarea in organizarea de evenimente punctuale de catre Biroul de animatii si
proiecte scolare :

Fundatia ramane la dispozitia dumneavostra pentru a aduce contributiile
voastre in beneficiul școlii.

o Crossul liceului - 18 octombrie
o Primirea elevilor din 3em in stagiu in societate dvs (decembrie)
o Proiectul « un jour, une entreprise » pentru elevii din 2nd – sfarsit Iunie 

2023
o La fête du lycée - 17 Iunie 2023
o …

Parintii – implicare in viata liceului?

Propunere de sponsoring/mecenat
o in natura : tombola, echipamente sportive
o Finantarea proiectelor : evenimente sportive, infrastructura etc



Axele strategice

pe baza a 4 piloni

Fundația a revizuit planul strategic și a confirmat 5 
Direcții Strategice



Axele strategice

1. Consolidarea excelenței în
procesul de scolarizare și rezultate

2. Consolidarea
ofertei educaționale
pentru a o face mai 
atractivă, progresivă
și incluzivă

3. Dezvoltarea unei comunitati de
parinti / elevi / personal / alumni
si a unui sentiment de apartenenta

4. Inscrierea Liceului 
într-o politică de 

dezvoltare durabilă

5. Dezvoltarea
cooperării educaționale

cu instituții din alte
sisteme școlare



Elementele
de 

sustinere

1 2

4 3

This is a sample text. Insert your desired text here 

This is a sample text 

Apartenenta la o 
retea mondiala

omologata

Finante
solide

Resurse umane
angajate

Parinti care sustin si 
adera la proiectul 

scolar

Elementele de sustinere pe care ne bazam



Candidati la electorale – Candidatura pe lista

Sophie DUJARDIN
Chef de projet RH Adeo, 
Parinte de elev

Laurence BLONDIAUX
Antreprenor,
Parinte de elev

Nicolas NAOURI
CFO Groupama
Parinte de 2 elevi

Adela GUEDON
CFO Orange, 
Parinte de 2 elevi



Intrebari din partea parintilor


