
MATEMATICA 
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CLASA 
NR. 

ELEVI 

NR. ELEVI 

ABSENŢI 

NOTE 

<5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
PROCENT DE 

PROMOVABILITATE 

VIII A 36 0 2 0 3 3 8 17 4 94,44% 

VIII B 22 0 0 0 2 4 8 7 1 100% 

VIII C 15 0 5 5 0 3 1 0 0 66,66% 

VIII D 23 0 1 2 2 5 4 9 0 95,65% 

TOTAL 

96 0 8 7 7 15 21 33 5 

91,66 % 

    8,33% 7,29% 7,29% 15,62% 21,87% 34,37% 5,20% 



CONCLUZII 
•  Rezultatele reflectă un nivel bun de pregătire al elevilor, mai mult de jumatate dintre  
elevii participanti  obtinand note intre 8,00 – 10 la cele doua discipline. 
•             ● Procentele de promovare la cele două discipline au dovedit pe de o parte, corecta 
administrare a probelor şi, pe de altă parte, faptul că acesta este nivelul de pregătire al elevilor 
la aceste discipline; 

• ●  Subiectele pentru probele Evaluării, elaborate în cadrul C.N.E.E., au fost formulate 
clar, în strictă concordanţă cu programele scolare şi cu temele selectate din programa 
şcolară, având un nivel de dificultate gradat (simplu, mediu, complex); baremele de 
evaluare şi notare au fost bine defalcate, asigurând o notare unitară, astfel încât 
rezultatele pe tranşe de medii au permis o distribuţie şi o ierarhizare corectă a 
candidaţilor; 

•              Analizând rezultatele obţinute pe fiecare din cele două discipline şi mediile finale 
la nivel judeţean,  se observă:  
• ● ponderea mare a notelor peste 8 la limba română (70 de note) şi la matematică (59 de 

note);  

• ● niciun elev nu a obținut media 10 la Evaluarea Nationala . 
•         La nivelul Scolii Gimnaziale “Grigore Moisil”, Ploiesti  procentul de promovabilitate 

este peste cel național, scoala noastra facand parte din cele 122 de scoli din judet care au 
depasit acest procent. 

•             Chiar dacă rezultatele Evaluării Naţionale reflectă în mod real nivelul de pregătire 
al elevilor,există,însă, resurse insuficient exploatate de îmbunătăţire a acestora: o organizare 
mai eficientă a lecţiilor, o monitorizare permanentă a pregătirii pentru examen, aplicarea de 
programe ameliorative, utilizarea mai strictă a criteriilor de performanţă în acordarea 
calificativelor.  

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Admiterea elevilor în clasa a IX-a în unitățile de învățământ liceal de pe 

teritoriul judeţului Prahova s-a făcut având la bază Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011, 

aprobată prin OMECTS 4802 din 31.08.2010, respectiv Calendarul admiterii în 

învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017, aprobat cu OMENCȘ Nr. 

5077/31.08.2016. 

• Comisia de admitere a coordonat întreaga activitate şi a asigurat desfăşurarea 

la termen a acţiunilor specifice fiecărei etape. Totodată au fost realizate întâlniri de 

lucru cu toţi părinţii şi elevii claselor a VIII-a, pentru a fi cunoscută metodologia 

de admitere în învăţământul liceal si profesional cu durata de 3 ani.   

ADMITEREA ELEVILOR  
in  clasa a IX-a 2017-2018  

ṢI ṢCOALA PROFESIONALA CU 

DURATA DE 3 ANI 



•   În intervalul 24-27 mai 2017 s-au desfăşurat probele de verificare a 

cunoştinţelor de limbă modernă la Şcoala Gimnaziala „Grigore Moisil” 

Ploieşti unde au fost înscriși 2045 elevi ( 1277 elevi la limba engleză, 

467 elevi la limba franceză, 209 elevi la limba germană, 92 elevi la limba 

spaniolă), interesaţi să obţină dreptul de a accesa clasele cu predare 

bilingvă. Primirea celor 89 de fişe cu opţiuni şi introducerea datelor în 

baza computerizată s-a derulat în 3 iulie 2017, iar repartizarea 

computerizată s-a realizat în 12 iulie 2017. Toți candidații au fost 

repartizati în data de 12 iulie 2017. 

 Desfăşurarea admiterii pentru anul şcolar 2017-2018 



Rezultatul admiterii prin repartitie 

computerizată 
• În urma probelor de aptitudini, au fost declaraţi admişi: 
• - 1 elev – profil pedagogie, în cadrul Col. “Jean Monnet”,Ploieşti; 
• - 1 elev – profil teologie, în cadrul Seminarului Teologic, București; 
• - 1 elev – profil sportiv  în cadrul Col. Naţ. ,,M. Viteazul”-Ploieşti; 
• - 3 elevi – profil artă  în cadrul Col. Naţ. ,,Carmen Sylva”-Ploieşti; 
•   
• Prin repartiţie computerizată: 
• - 33 elevi la clasele cu profil real: matematica-informatica - dintre acestia 8 elevi la 
Col. Naţ. ,,Mihai Viteazul”-Ploieşti, 10 elevi la Col. Naţ. ,,I.L.Caragiale”-Ploieşti, 6 elevi 
la Col. Naţ. ,,N. Stănescu”-Ploieşti, 4 elevi la Col. Naţ. ,,A.I.Cuza” –Ploieşti, 1 elev la 
Col. Nat. “J. Monnet”, Ploiesti, 1 elev la C.T. “1 Mai”, 2 elevi la C.T. “Spiru Haret”, 1 
elev la C.T.“Elie Radu”; 
• - 15 elevi la clasele cu profil uman: dintre acestia 4 elevi la Col. Naţ. ,,Mihai 
Viteazul”-Ploieşti, 3 elevi la Col. Naţ. ,,I.L.Caragiale”-Ploieşti, 4 elevi la Col. Naţ. ,,N. 
Stănescu”-Ploieşti, 3 elevi la Col. Naţ. ,,A.I.Cuza” –Ploieşti, 1 elev la Col. Nat. “J. 
Monnet”; 
•   
• - 22 elevi - profil tehnic; 
• - 4 elevi la protecţia mediului 
• - 15 elevi la profilul servicii; 
•           Concluzii 
• Admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul scolar 2016-2017 s-a desfăşurat în condiţii 
de responsabilitate şi eficienţă, apreciind că Metodologia admiterii şi Calendarul au permis 
acoperirea întregii problematici şi derularea în ritm adecvat a etapelor. 
•   

 





 Apreciem efortul acestor dascăli pentru  activităţile desfăşurate în 
cadrul acestor centre şcolare: cursuri teoretice, activităţi practice de 
tip ateliere de lucru, investigaţii de laborator, excursii tematice, 
activităţi on-line, ceea ce a condus la menţinerea la cote înalte a 
interesului elevilor pentru studiul aprofundat al acestor domenii de 
cunoaştere.  

 Etapele superioare ale întrecerilor care au avut loc în perioada 
analizată au confirmat prin distinctiile obtinute de elevii scolii 
noastre, potentialul uman performant al scolii noastre si au 
consolidat încrederea în evolutii similare, încrederea în capacitatea 
scolii  de a contribui în continuare la consolidarea tezaurului 
cultural si spiritual al lumii moderne.  

 

Învăţământul de performanţă 



REZULTATE LA CONCURSURI SI OLIMPIADE 
ŞCOLARE 
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PREMII II 11 

11PREMII  III 

TOTAL  

 255 

20 PREMII  I  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concursul Internațional PRO LECTURA 

  

Premiul al III-lea –NICA ANA THEODORA, clasa a IV-a A (prof.A. Nica);  

Premiul al III-lea –MITU CORALIA IOANA, clasa a IV-a A (prof.A. Nica);  

  

Olimpiada de limbă, comunicare și literatura română 

  

Premiul al II-lea -DRAGOMIRESCU SARA, clasa a V-a A (prof. M. Ionescu);  

Mențiune -CARAGIOIU DAIANA, clasa a VII-a B (prof. C. Georoceanu) ; 

Mențiune–IONIȚĂ LAURA MARIA, clasa a VIII-a A, (prof. M. Gheorghe)  ; 

Mențiune -POPESCU DELIA, clasa a VIII-a A, (prof. M. Gheorghe)  ; 

  

Olimpiada Lectura ca abilitate de viață– etapa județeană 

Mențiune - RUJOIU-MARE TEODORA, clasa a VII-a B, (prof. C. Georoceanu) ; 

Mențiune - POPESCU DELIA, clasa a VIII-a A, (prof. M. Gheorghe)  ; 

  

Olimpiada de lingvistică – etapa județeană 

  

Premiul I - POPOIU TEODORA, clasaa V-a A (prof. A. Marcuși M. Ionescu) ;  

Premiul al II-lea -GLIGOR NICOLAE, clasa a VIII-a B (prof. L. Istrate și M. Ionescu)  

Premiul al III-lea -DRAGOMIRESCU SARA, clasaa V-a A (prof. A. Marcu și M. Ionescu);  

Premiul al III-lea -CARAGIOIU DAIANA, clasa a VII-a B (prof. A. Marcu și C. Georoceanu)  ; 

Mențiune -PRUNĂ ANDREI, clasa a VI-a B (prof. C. Georoceanu și D. Bucur) ;  

Mențiune –MIHALCEA IOAN ALEXANDRU, clasa a VII-a B (prof. A. Marcu și C. Georoceanu) ;  

Mențiune –CONSTANTIN IANIS-CAROL, clasa a VII-a B (prof. A. Marcu și C. Georoceanu) ;  

  

 
 

 



51 

 
 
 

Olimpiada de Limba Engleză – faza județeană 

Premiul al III-lea –CARAGIOIU ANDREEA DAIANA ,clasa a VII-a B (prof. Vintilă Mădălina);  

Mențiune– DUMITRU ANASTASIA ,clasa a VII-a B, (prof.Vintilă Mădălina); 

Mențiune– NEAGU ȘTEFANIA, clasa a VII-a B, (prof.Vintilă Mădălina); 

  

Concursul SPEAK OUT 

Premiul al III-lea ( scriere creativă) –CARAGIOIU ANDREEA DAIANA , clasa a VII-a B (prof. Vintilă Mădălina);  

Premiul special (monologuri) – RUJOIU TEODORA ,clasa a VII-a B (prof. Vintilă Mădălina);  

Premiul special (scriere creativă) –VLAD ALEXANDRA ,clasa a VI-a A (prof. Vintilă Mădălina);  

Premiul special (monologuri) – SIMION ANDREI ,clasa a V-a A (prof.Popescu Georgiana);  

  

Concursul județean RECITATIONS 

Premiul I – ANA MIHAI-RĂZVAN, ANDRONACHE ALEXIA-MARIA, DIACONU RALUCA CRISTINA, MOLDOVEANU ALEXANDRU, MOLDOVEANU 

LAVINIA, POSTU ANDREI CĂTĂLIN ; ROȘU GABRIEL, TOADER ALEXIA - clasa a V-a (prof.Stan Cristina);  

Premiul al II-lea – PUIULEȚ IZABELA -- clasa a V-a (prof.Stan Cristina);  

  

Concursul național LA MAGIE DE NOEL 

Premiul I – CONSTANTIN REBECA GABRIELA, clasa a V-a D, (prof.Stan Cristina); 

Premiul al III-lea –VITZU ELIZA - clasa a V-aB (prof.Stan Cristina);  

Olimpiada de Limba Germană – faza județeană 

Mențiune–AȘCHIOPOAIEI MARIA ILINCA, clasa a VII-a B, (prof.Mușat Ioana); 

Mențiune–LUNGU ANA AMELIA, clasa a VII-a B, (prof.Mușat Ioana); 

Mențiune–SORESCU ANDREI ALEXANDRU, clasa a VII-a B, (prof.Mușat Ioana); 

Mențiune –STANCIU ALEXIA MARIA, clasa a VII-a B (prof.Mușat Ioana); 

  


