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VI. RESURSE UMANE 

VI. 1 Resurse umane 

  Situaţia ocupării normelor/posturilor în anul şcolar 2017-2018 

 

Categorie profesională  Nr.posturi 

Şcoala + Grădiniţa 

Nr.persoane  

încadrate  

Personal didactic 54,37 + 1 = 55,37 59 

Personal didactic auxiliar 5,5 6 

Personal nedidactic 7,5  7 

 

Raportul dintre nr. de elevi şi nr. de cadre didactice pe fiecare nivel de 

clase/ciclu de învăţământ şi raportul dintre nr.de elevi şi personal didactic 

auxiliar şi nedidactic :  

 

Nr.  

crt

. 

Nivel/Ciclu de 

învăţământ  

Nr.elevi/Nr.cadr

e didactice  

Nr.elevi/Nr.cadr

e didactice 

auxiliare  

Nr.elevi/Nr.  

personal 

nedidactic  

1. Înv.preşcolar  23/1 = 23 23/6 = 3,83 23/7 = 3,29 

2. Înv.primar  607/22 = 27,59 607/6 = 101,17 607/7 = 86,71 

3. Înv.gimnazial  431/36 = 11,97 

predau multi şi la 

primar! 

431/6 = 71,83 431/7 = 61,57 

4. Total  1061/59 = 17,98 1061/6 = 176,83 1061/7 = 151,57 
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         Ponderea cadrelor didactice pe niveluri  de şcolarizare în anul şcolar 

2016-2017 : 

Nivelul  Situaţia numerică  Grad de acoperire  

Preşcolar  1/59 0,02 

Primar  22/59 0,37 

Gimnazial  36/59 0,61 

 

Raportul existent între personalul didactic, personalul didactic 

auxiliar şi personalul nedidactic: 

a. 59 cadre didactice : 6 ( didactic auxiliar) = 9,83 cadre didactice la un 

cadru didactic auxiliar;  

b. 59 cadre didactice : 7 (nedidactic) = 8,43 cadre didactice la o persoană 

încadrată ca personal nedidactic . 

În anul şcolar 2017/2018 numărul mediu de elevi pe cadru didactic a 

scăzut el fiind de 17,98  față de  19,89 în anul anterior. 
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VI. 2. Formarea şi dezvoltarea profesională 

 
VI.2.1 Formarea continuă a personalului didactic prin CCD   

 

Cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale ‘Grigore Moisil’ Ploieşti au fost şi sunt permanent 

interesate de propria formare şi dezvoltare profesională, o dovadă clară în acest sens fiind 

participarea acestora la cursurile de formare si dezvoltare profesionala, dar si la concursurile 

pentru obţinerea unor grade didactice. 

La ȋnceputul anului scolar 2017-2018, cadrele didactice au completat online fisa de 

formare continua 2, iar responsabilul comisiei a realizat realizat o evidenta a cursurilor de 

formare absolvite si creditele obtinute de catre cadrele didactice ale scolii noastre in ultimii 5 

ani (fisa de formare 1 si 2). Responsabilul comisiei a participat la sedinta pentru responsabilii 

Comisiilor FCDP, sedinta organizata de CCD si ISJ Prahova, si a prezentat colegilor oferta de 

cursuri a CCD, oferta ce a fost afisata la avizierul comisiei. Un numar mare de cadre didactice 

s-au inscris online la cursuri de formare. 

 

PARTICIPAREA LA CURSURI DE FORMARE  

 

 Doamna profesor Stefanescu Carmen a absolvit cursul Abilitarea curriculară a 

cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare, furnizor CCD 

Prahova. 

 Doamna profesor Stan Cristina a participat la workshop De la spatiu la lectura si 

scriere creativa organizat de Centrul Cultural Buftea, a absolvit cursul de formare Copilul 

dificil – abordari practice si teoretice furnizat de “Asociatia START PENTRU FORMARE,  si 

a participat la Simpozionul International Cadrul didactic, promotor de idei novatoare 

A.G.C.D.R.“Dăscălimea Română”. În semestrul al II-lea, a absolvit urmǎtoarele cursuri: 

Valorizarea instituției de învățământ prin optimizarea și eficientizarea comunicării și 

relaționării - 19 credite (76 ore), furnizor AGCDR,,DASCALIMEA ROMANA”, Jocul 

didactic de la formal la informal în învățământul preuniversitar"" - 15 credite (60 ore), 

furnizor AGCDR ,,DASCALIMEA ROMANA”, Managementul creativităţii in sistemul de 

invăţământ- 10 credite, furnizor C&D Medical Service Trening SRL, Munca in grup- terapii 

ajutătoare la copiii cu CES“, 15 credite -  C&D Medical Service Trening SRL, Psihologia 
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copilului maltratat, 15 credite - C&D Medical Service Trening SRL,  ProfAid KIT    - 22 

credite – ATCA. 

Doamna profesor de religie Ana Rotaru a absolvit cursul de formare Metodica 

predarii, invatarii, evaluarii eficiente in institutiile  de invatamant preuniversitar organizat 

de Asociatia Egomundi, Calarasi  in Ploiesti, prevazut cu 30 de credite transferabile in 

perioada 09.11.2017-17.12.2017.  

Doamna profesor Musat Cristina a participat la Conferinţa Profesorilor de Limba 

Germană din Romania -  Asociaţia Profesorilor de Limba Germană din Romania - 6 credite 

(14-17.09.2017), a sustinut tema  ‘Filmul în ora de limbă germană’ în cadrul Cercului 

Pedagogic -  Colegiul Naţional ‘Jean Monnet’, Şcoala Gimnazială ‘Grigore 

Moisil’ (22.11.2017) si  activitatea CCD ‘Cultură şi civilizaţie în ora de limbă germană’ -

  Colegiul Naţional ‘Jean Monnet’, Colegiul Naţional ‘Nicolae Grigorescu’ Campina 

(13.12.2017). a participat la seminarul de formare ‘Predarea elementelor de cultură şi 

civilizaţie prin metode stimulative’ -  Ministerul Educaţiei Naţionale şi Institutul Goethe 

Bucureşti - 2 credite (26.11.2017) si seminarul de formare ‘Predarea elementelor de 

vocabular şi gramatică prin metoda jocului’ -  Ministerul Educaţiei Naţionale şi Institutul 

Goethe Bucureşti - 2 credite (11.02.2018). 

  Doamnele profesoare Marcu Anda, Radu Laura, Nica Alina si Vintila Madalina au 

absolvit curs de formare de formatori ȋn cadrul proiectului European Daphne III  “ICAM- 

Including children affected by Migration”, ISJ Prahova, 23 oct-25 nov 2017, iar doamna 

profesoara Istrate Marilena- Instrumente multimedia ȋn şcoalǎ, 10 credite, furnizor CCD 

Prahova. 

   Doamnele profesoare Radu Laura, Tatu Claudia, Dragomirescu Simona, Sultz Livia, 

Cornelia, Mitroiu Cristina au absolvit cursul Tehnologii informationale computerizate, 30 

credite,120 ore,  furnizor CCD Prahova.  

                  Doamnele profesoare Marcu Anda, Radu Laura au absolvit cursul Calitate in 

managementul inspectiei scolare- 13 cpt. Doamna profesor Radu Laura a participat, în 

perioada 12-17 februarie 2018, la seminarul international “Evaluation, Assessment and 

Recognition in Non Formal Education” ,Chieti, Italia.   

                 Doamna profesor Nae Elena a promovat concursul de metodisti invatamant primar si a 

participat la programul de formare profesionala Formarea metodistilor. A absolvit cursul 

Instrumente multimedia in scoala- 10 cpt, Dezvoltarea competentelor de evaluare a 

cadrelor didactice pentru examenul de definitivare in invatamant si ocuparea posturilor 

didactice vacante, 30 cpt, si Calitate in managementul inspectiei scolare- 13 cpt. 
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  30 de profesori au absolvit programul de formare Profaid, furnizor ATCA, 22 credite. 

 Doamna profesor Sultz Livia a participat la programul de formare profesionala de 8 

ore cu tematica Practici in asigurarea calitatii educatiei in unitatile de invatamant 

preuniversitar. 

   Doamna profesor Ionescu Corina a participat cu lucrarea Teatrul- forum ca metoda 

de cunoastere a elevilor la Simpozionul international Pasi spre viitor in educatie si formare, 

precum si la Conferinta stiintifico-practica cu participare internationala Inovatii pedagogice 

in era digitala(8 ore). 

  Doamnele profesoare Marcu Anda, Radu Laura, Necula Luminita, Moise Alexandra, 

Mihalcea Magdalena, Geana Ana,  Mărgărit Iuliana au participat la  Festivalul international 

de educaţie 2018.(12 ore) 

  Doamna profesor Ilie Oana a absolvit cursul Informaticǎ şi TIC pentru gimnaziu- 

clasa aV-a, furnizor CCD Prahova.  

Doamnele profesoare Marcu Anda, Radu Laura, Nica Alina, Ionescu Corina, Georgescu 

Cristina, Dogaru Ioana, Mihalcea Magdalena si Vintila Madalina au participat la cursul de 

formare Evaluarea şi dezvoltarea personalǎ a copiilor şi elevilor, furnizor Asociaţia GO-

AHEAD. 

 

RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA ÎN CREDITE PROFESIONALE 

TRANSFERABILE A FORMELOR DE ORGANIZARE A FORMǍRII 

CONTINUE 

 

La nivelul şcolii, s-a format o Comisie pentru recunoasterea si echivalarea in credite 

profesionale transferabile a formelor de organizare a formarii continue, comisie care a 

preluat cererile inregistrate la secretariatul scolii si documentele anexate de catre profesorul  

Ionescu Madalina care a solicitat comisiei echivalarea gradului didactic I obtinut in anul 

scolar 2016-2017 in 90 de credite transferabile. Comisia a verificat si analizat dosarul si a 

decis echivalarea gradului didactic I in 90 de credite transferabile incepand cu data de 

01.09.2017. 
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 ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA GRADE DIDACTICE 

 

Responsabilul comisiei a verificat si depus la sediul ISJ Prahova dosarele de inscriere si 

preinscriere ale cadrelor didactice interesate sa obtina definitivatul sau gradul didactic  II. 

În octombrie 2017, următoarele cadre didactice s-au  înscris la grade didactice: 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

cadrului didactic 

Specialitatea 

cadrului didactic 

Gradul 

didactic 

Sesiunea 

1. MOLDOVEANU 

SIMONA 

Profesor ed.plastica DEF 2018 

 

2.  ȘTEFǍNESCU 

CARMEN 

Profesor inv.primar DEF 2018 

 

3. COMAN MǍDǍLINA Profesor ed. fizica DEF 2018 

4. GEANǍ ANA-MARIA Profesor invatamant 

primar 

II Preinscriere 

2020 

5. ILIE OANA Profesor informatica II 2019 

6. MUȘAT CRISTINA Profesor lb. germana II 2019 

  

 

PARTICIPAREA LA PROIECTE INTERNAȚIONALE 

 

Școala Gimnazială "Grigore Moisil" Ploiești este implicata ca partener în proiectul 

"IMPROVING SOCIAL AND EMOTIONAL  SKILLS LEADING TO SUCCESS IN 

LIFE", proiect de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în 

domeniul școlar (KA2), finanțat prin programul Erasmus+  si un numar de 4 cadre didactice 

(Marcu Anda, Radu Laura, Nica Alina si Vintila Madalina au participat la proiectului 

European Daphne III  “ICAM- Including children affected by Migration”, proiect la care ISJ 

Prahova a fost partener. De asemenea, numeroase cadre didactice participa la parteneriatele 

strategice Erasmus+ TOLERANCE EUROPE si HEALTHY GENERATION. 

 
 
 

Coordonatorul comisiei de formare şi dezvoltare  

profesională,  

  Prof. Mădălina Vintilă 
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VII RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 
VII.1 Resurse financiare 

PERIOADA 01.09.2016- 31.08.2017 

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE 
              Compartimentul contabilitate din cadrul Şcolii Gimnaziale,,Grigore Moisil Ploieşti “ 

îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile legale, respectându-se principiile unei 

bune gestiuni financiare , în special ale economiei şi al eficienţei cheltuielilor. 

          În cadrul instiuţiei noastre, contabilitatea ca activitate specializată, asigură înregistrarea 

cronologică şi sitematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu caracter financiar, atât 

pentru cerinţele interne ale instituţiei, cât şi pentru organisme externe: Primaria Municipiului 

Ploieşti, Trezoreria Municipiului Ploieşti, Ispectoratul Şcolar Judeţean Prahova, Direcţia 

Finanţelor Prahova, furnizori, etc. 

         În anul şcolar 2017-2018   Şcolii Gimnaziale ,,Grigore Moisil”Ploieşti    i-au  fost 

alocate credite  pentru plata cheltuielile de personal , după cum urmează: 

 -Cheltuieli de personal  ( perioada 01.09.2017-31.12.2017) – plăți în valoare de 

1 270777   lei , credite alocate de la bugetul local; 

 -Cheltuieli de personal  ( perioada 01.09.2017-31.12.2017) -  plăți în valoare de 

1 2 443  lei, credite alocate de la bugetul de stat);  

 -Cheltuieli de personal  ( perioada 01.01.2018-31.08.2018) -  plăți în valoare de 

2 764 995,00 lei,  credite alocate de la bugetul de stat; 

 Cheltuieli de personal  ( perioada 01.01.2018-31.08.2018) – plăți în valoare de  

9280  lei , credite alocate de la bugetul local; 

 

 Bunuri şi servicii             -    plăți în valoare de 301124 lei 

 Burse                                -   plăți în valoare de  27274 lei 

 Ajutoare sociale  ( CES) -   plăți în valoare de 28044 lei  

 Fd, handicap pentru persoane neîncadrate       (Titlul IX Alte cheltuieli ) 

-plăți 3040 lei , alocat de la bugetul de stat; 

                      -plăți 3858, alocat de la bugetul local; 

      

          La bunuri şi servicii se regăsesc: 

    - utilităţi (en.electrică,apă,gaze,en.termică,gunoi,telefon )-   165663lei 

    - furnituri de birou                                                                       -    5629lei 

    - materiale de curăţenie                                                             -   7758  lei 
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    - transport elevi bazin                                                                  -  19135 lei 

    - abonament transport nenominalizat                                      -  2134 lei  

  - alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare ( program si servicii contabilitate, 

serv.copiatoare, calculatoare,  actualizare sistem legislativ , abonament monitorizare BGS ,  

servicii  arhivare  , verificare prize pământ ,reparat prize de pământ , verificare stingătoare , 

materiale consumabile ,  program antivirus    , alte servicii)                                                                

-   60984    lei                                                                                 

   - medicina muncii                                                                         -    2943 lei 

   - pregatire profesionala                                                               -    5090 lei           

    - abonament  gazeta matematica                                             -  107 lei 

    - alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                           - 7985 lei 

    - alte materiale si prest.cu caracter functional                       -  2515 lei 

    -executarea  silita a   creanțelor bugetare                               -1992 lei           

     - uniforme si echipament                                                            - 562 lei 

     - obiecte de inventar                                                                   - 18627  lei            

            Nici o cheltuială din fondurile publice nu a putut fi angajată, ordonanţată şi plătită 

dacă nu a existat baza legală pentru respectiva cheltuială, toate documentele fiind supuse 

controlului financiar preventiv intern. Nu a existat  refuz de viză privind CFPP. 

           S-au respectat prevederile legale privind procedurile de angajare, lichidare, 

ordonanţare şi plată a cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, contabilizarea si raportarea 

lor. 

          Lunar s-au deschis credite bugetare, în limita creditului bugetar anual aprobat, potrivit 

destinaţiilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli sau alte diviziuni ale 

clasificaţiei bugetare.     

         Au fost întocmite la timp şi transmise situaţiile trimestriale: bilanţul contabil, contul de 

rezultat patrimonial, fluxurile de trezorerie, detalierea cheltuielilor, situaţia activelor şi a 

datoriilor, situaţia plăţilor restante, a creanţelor, situaţia stocurilor, notele explicative şi 

raportul explicativ. 

        Lunar s-au monitorizat cheltuielile de personal, s-au intocmit situaţii statistice, s-au  

depus declaraţiile 112 si 100 la Direcţia Generală a Finaţelor Publice Prahova, etc. 

       S-a urmărit procurarea dotărilor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, 

deschiderea finanţării acestora la Trezoreria Municipiului Ploieşti si achitarea la timp a celor 

procurate. 
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      La venituri proprii plăţile au fost în sumă de 116244 lei şi se compun din: 

 Bunuri şi servicii                                                     -  54987 lei 

 Salarii program Şcoală după Şcoală                    -  61257 lei    

 La bunuri şi servicii se regăsesc: 

       -furnituri de birou                                                    - 120 lei  

       - materiale curăţenie                                               -   434 lei 

       - alte bunuri si servicii (produse catering , service sistem supraveghere interior    , 

onorariu avocat )                                                         -49728 lei  

      -obiecte de inventar                                                -4705 lei                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        Toate operaţiunile economico-financiare au fost consemnate în momentul efectuării lor 

în documente justificative pe baza cărora s-au facut înregistrări în jurnale, fişe şi alte 

documente contabile, conturi sintetice si analitice.          

       S-a efectuat inventarierea patrimoniului instituţiei ce are ca scop stabilirea situaţiei reale a 

tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a bunurilor deţinute, 

oferind o imagine fidelă a poziţiei financiare a entităţii pentru respectivul exerciţiu financiar. 

       Achiziţiile s-au realizat pe baza de document justificativ (referat de necesitate) şi prin 

utilizarea mijloacelor electronice (SEAP) pentru aplicarea procedurilor de atribuire. 

        Compartimentul contabilitate din cadrul Şcolii Gimnaziale Grigore Moisil Ploieşti îşi 

exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile legale, respectându-se principiile unei bune 

gestiuni financiare , în special ale economiei şi al eficienţei cheltuielilor. 

        În cadrul instiuţiei noastre, contabilitatea ca activitate specializată, asigură înregistrarea 

cronologică şi sitematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu caracter financiar, atât 

pentru cerinţele interne ale instituţiei, cât şi pentru organisme externe: Primaria Municipiului 

Ploieşti, Trezoreria Municipiului Ploieşti, Ispectoratul Şcolar Judeţean Prahova, Direcţia 

Finanţelor Prahova, furnizori, etc. 

        În anul şcolar 2017-2018,   Şcolii Gimnaziale Grigore Moisil Ploieşti  i-au  fost alocate 

credite în sumă de 3.685.361 lei, după cum urmează: 

 Cheltuieli de personal   -  3.307.761 lei 

 Bunuri şi servicii             -    312.724 lei 

 Burse                                -      25.570 lei 

 Ajutoare sociale  ( CES) -      39.306 lei  

         La bunuri şi servicii se regăsesc: 
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- utilităţi (en.electrică,apă,gaze,en.termică,gunoi,telefon )-  211.841 lei 

                  - consumabile, imprimate                                           -     4.205 lei 

     - materiale curăţenie                                                                 -     8.984 lei 

   - transport elevi bazin                                                               -     7.090 lei 

                - abonament transport nenominalizat                                            -1.552 lei 

               - program si servicii contabilitate, serv.copiatoare calculatoare, program antivirus

                                                  - 15.625lei 

- actualizare sistem legislativ                                                 -    1776 lei 

- medicina muncii                                                                    -     3008 lei 

                  - pregatire profesionala                                                          -    1130 lei 

- servicii  arhivare                                                                    -   5.343   lei 

- reparatii instalatii apa                                                          - 1854   lei 

- abonament  gazeta matematica                                         -       85lei 

- verificare prize pământ                                                         -   904  lei 

- verificare stingătoare                                                           -     618  lei 

- fond persoane handicap neangajate                                 -  13386 lei 

- abonament monitorizare BGS                                             -  2148 lei 

- alte materiale si prest.cu caracter functional                   -  1859 lei 

- semnatura electronica                                                              - 162 lei 

- inlocuit corpuri iluminat                                                          -3527 lei 

-alte bunuri si servicii                                                               - 17855 lei 

- obiecte de inventar                                                               -    9772 lei 

             Nicio cheltuială din fondurile publice nu a putut fi angajată, ordonanţată şi plătită 

dacă nu a existat baza legală pentru respectiva cheltuială, toate documentele fiind supuse 

controlului financiar preventiv intern. Nu a existat  refuz de viză privind CFPP. 

            S-au respectat prevederile legale privind procedurile de angajare, lichidare, 

ordonanţare şi plată a cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, contabilizarea si raportarea 

lor. 


