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          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 cre-anţelor, 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. 

      La venituri proprii plăţile au fost în sumă de 91.948  lei şi se compun din: 

 Bunuri şi servicii                                                     -  45.211 lei 

 Salarii program Şcoală după Şcoală                    -  46.737 lei    

 La bunuri şi servicii se regăsesc: 

       - materiale curăţenie                                                   -      665 lei 

       - service sistem supraveghere interior                     -   2400 lei 

       - reparatii curente                                                       -     1237 lei 

       - alte bunuri si servicii                                                 -       500 lei 

       - produse catering                                                       -   40344 lei     

      - deplasari                                                                       -65 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. 

 

                                                                                               ÎNTOCMIT, 

                                                                                Constantin Venera 
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SITUAŢIE  ASOCIAŢIE PĂRINŢI ŞCOALA  

GIMNAZIALĂ “GRIGORE MOISIL” PLOIEŞTI 

AN ŞCOLAR 2017-2018 

 

ÎNCASĂRI  GARDIENI 

Nr.                                                            

crt. 

Cls. Invatator/Diriginte Nr. 

elevi 

Suma 

încasată 

1 0 A NICA  ALINA 29 525 

2 0 B DUMITRESCU  LARISA 30 725 

3 0 C ŞTEFĂNESCU  CARMEN 28 575 

4 0 D  IORDACHE  GABRIELA 30 750 

5 I A MITROIU  CRISTINA 24 600 

6 I B MOISE  ALEXANDRA 28 250 

7 I C SÎRBU  LOREDANA 17 325 

8 I D MĂRGĂRIT  IULIANA 22 275 

9 II A COSTACHE  CORNELIA 30 750 

10 II B NAE  ELENA 30 625 

11 II C MIHALCEA  MAGDALENA 27 625 

12 II D ANTONESCU  MARIANA 21 375 

13 II E DRAGOMIRESCU  SIMONA 26 625 

14 III A GEORGESCU  CRISTINA 32 800 

15 III B CONSTANTIN  MARIA 32 700 

16 III C BÎCU  MARIA 32 800 

17 III D SANDA  NICULINA 27 625 

18 III E DOGARU  IOANA 30 575 

19 IV A GEANĂ  ANA-MARIA 31 675 

20 IV B DIACONU  IOANA 22 625 

21 IV C ŞULŢ  LIVIA 30 625 

22 IV D IONESCU  CORINA 26 475 

23 V A VINTILĂ  MĂDĂLINA 33 800 

24 V B ISTRATE  MARILENA 19 475 

25 V C SĂCĂLUŞ  ADRIANA 21 350 

26 V D COMAN  MĂDĂLINA 23 575 

27 VI A IONESCU MĂDĂLINA 30 675 

28 VI B NECULA  LUMINIŢA 31 550 

29 VI C STAN  CRISTINA 17 325 

30 VI D COLŢEANU  IONELA 30 700 
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ÎNCASĂRI  DONAȚII ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI 
 

Nr.                                                      

crt. 

Cls. Invatator/Diriginte Nr. 

elevi 

 Suma 

încasată  

Suma  

cheltuită 

Suma 

predată 

1.  0 A NICA  ALINA 29 1020  1020 

2.  0 B DUMITRESCU  LARISA 30 940 940  

3.  0 C ŞTEFĂNESCU  CARMEN 28 700 700  

4.  0 D  IORDACHE  GABRIELA 30 850 850  

5.  I A MITROIU  CRISTINA 24 1700 1700  

6.  I B MOISE  ALEXANDRA 28    

7.  I C SÎRBU  LOREDANA 17    

8.  I D MĂRGĂRIT  IULIANA 22    

9.  II A COSTACHE  CORNELIA 30 780  780 

10.  II B NAE  ELENA 30 900 900  

11.  II C MIHALCEA  MAGDALENA 27    

12.  II D ANTONESCU  MARIANA 21    

13.  II E DRAGOMIRESCU  SIMONA 26 1477 1477  

14.  III A GEORGESCU  CRISTINA 32    

15.  III B CONSTANTIN  MARIA 32 1908 1908  

16.  III C BÎCU  MARIA 32 600  600 

17.  III D SANDA  NICULINA 27    

18.  III E DOGARU  IOANA 30    

19.  IV A GEANĂ  ANA-MARIA 31    

20.  IV B DIACONU  IOANA 22    

21.  IV C ŞULŢ  LIVIA 30    

22.  IV D IONESCU  CORINA 26    

23.  V A VINTILĂ  MĂDĂLINA 33    

24.  V B ISTRATE  MARILENA 19 960 300 660 

25.  V C SĂCĂLUŞ  ADRIANA 21    

26.  V D COMAN  MĂDĂLINA 23 1315  1315 

27.  VI A IONESCU MĂDĂLINA 30 1350  1350 

31 VII A GHEORGHE  MAGDALENA 32 750 

32 VII B POPESCU  GEORGIANA 31 600 

33 VII C NICOLESCU  MĂDĂLINA 19 175 

34 VII D POPOVICI  RAMONA 29 400 

35 VIII A MUŞAT  IOANA 21 - 

36 VIII B  GEOROCEANU  CĂTĂLINA 38 900 

37 VIII C TATU  AURORA 31 760 

38 VIII D BĂNUŢĂ  ALEXANDRA 31 - 

 Gradinita POPESCU  ANA -MARIA 23 500 

  TOTAL  21460 
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28.  VI B NECULA  LUMINIŢA 31 810 810  

29.  VI C STAN  CRISTINA 17    

30.  VI D COLŢEANU  IONELA 30    

31.  VII A GHEORGHE  MAGDALENA 32 550 550  

32.  VII B POPESCU  GEORGIANA 31 669  669 

33.  VII C NICOLESCU  MĂDĂLINA 19    

34.  VII D POPOVICI  RAMONA 29    

35.  VIII A MUŞAT  IOANA 21    

36.  VIII B  GEOROCEANU  CĂTĂLINA 38    

37.  VIII C TATU  AURORA 31    

38.  VIII D BĂNUŢĂ  ALEXANDRA 31    

 Gradinita POPESCU  ANA -MARIA 23    

       

  Total  16529 10135 6394 

 
VENITURI din care: 81956 

- Donatii gardieni 21460 

- Donatii parinti 16529 

- 2% din impozit 10897 

- Sponsorizari si alte venituri 33070 

  

 

CHELTUIELI: 

 

 

Cls.preg. B/ prof.înv.primar 

Dumitrescu Larisa 

draperii 942 

Cls.preg. C/ prof.înv.primar 

Ştefănescu Carmen 

alfabetar, laminator 708 

Cls.preg. D/ prof.inv.primar  

Iordache Gabriela 

dulapuri 850 

Cls. I A/ prof.inv.primar 

Mitroiu Cristina 

aparat aer condiţionat 1700 

Cls.II B / prof.înv.primar 

Nae Elena 

igenizare sală clasă 3264 

Cls.II E/ prof.inv.primar 

Dragomirescu Simona 

recondiţionat bănci, scaun, perne scaun 1477 

Cls. III B/  prof.inv.primar 

Constantin Maria 

igenizare sală clasă, parchet, bară perdea 7908 

Cls. VI B/  prof. Necula Luminiţa laptop, boxe 810 

Cls. VII A/  prof.Gheorghe 

Magdalena 

perdele 550 

 servicii pază 19926 

 materiale întreţinere, curăţenie, reparaţii curente 2454 



 85 

 

SOLD BANCA 31.08.2018                   28230 

SOLD CASA 31.08.2018                      23514 

 
VII.2 Rechizite şcolare 

 
În anul şcolar 2017 – 2018, conform Legii 126/2002, lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.33/2001, au fost achizitionate  13  pachete de rechizite pentru 

elevii claselor Preg.-VIII. Beneficiarii acestui ajutor sunt elevii care provin din familii a 

căror venit mediu net lunar, pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de 

maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară. 

 

Clasa  
Nr.  elevi care au  beneficiat de 

rechizite şcolare 

PREG. 1 

    I 2 

II - IV 4 

V - VII 3 

VIII 3 

Total  13 
 

Situaţia beneficiarilor Programului ,, Lapte şi corn" 
 

Conform Ordonanţei de Urgenţă 96/16.08.2002, privind acordarea de produse lactate 

şi de panificaţie în anul şcolar 2017–2018, au beneficiat de acest program copiii din 

învăţământul preşcolar de stat, precum şi elevii claselor Preg.-VIII . Au beneficiat de acest 

program un numar de  23 preşcolari şi  1038 elevi, în anul şcolar 2017-2018. 

 

 

 

 corespondenţă 185 

 chelt. ocazionate concurs  interjud. matematica 6999 

 diplome concurs interjudetean de matematica 1823 

 revista scolii 1450 

 premiere elevi concurs interjudetean de 

matematica 

5070 

 premiere elevi rezultate deosebite 5140 

   

   

 TOTAL CHELTUIELI 61256 
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Burse – an şcolar 2017 – 2018 

 
În anul şcolar 2017 – 2018, au fost acordate următoarele tipuri de burse: 

 

                        Burse de ajutor social  Total burse 

Elevi orfani, medicale 

           (art.a) 

Elevi  familii cu 

venituri mici 

( art.c ) 

Merit + 

performanţă 

23 11 10 44 

 
VIII. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ   

ÎN CADRUL SERVICIULUI SECRETARIAT 

 

Compartimentul secretariat  din cadrul Şcolii Gimnaziale “Grigore Moisil” Ploieşti îşi 

exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile legale în vigoare , dorind să fie prin 

activitatea sa  o prezență activă  care se  implică  în organizarea și desfășurarea în condiții 

optime a tuturor activităților  din unitate. 

            In anul  școlar 2017-2018 compartimentul secretariat  a efectuat   o serie de activității 

care au contribuit la  buna desfașurare a procesului de învățământ  astfel: 

-   Îmbunătățește   și actualizează conținutul procedurilor  pentru ca activitatea să se 

desfășoare în condiții optime   și cu respectarea reglementărilor în vigoare.  

-  Întocmește planul managerial  al activității din cadrul serviciului secretariat pentru 

anul școlar 2017-2018. 

- A întocmit contractele de muncă şi fişele posturilor pentru personalul didactic nou 

venit în unitate la începutul anului şcolar; 

-  A întocmit dosarele  personale pentru noii veniţi şi a actualizat dosarele pentru 

personalul existent; 

- A completat şi modificat registrul electronic de evidenţă a salariaţilor la începutul 

anului şi pe tot parcursul anului şcolar; 

- A completat actele adiţionale la contractele de muncă ale salariaţilor; 

- A efectuat modificările  privind salarizarea, gradele didactice, treptele, gradaţiile de 

merit şi celelalte  date prevăzute în normativele de completare a acestor documente  pe 

baza deciziilor emise de directorul unităţii şi  a I.S.J. Prahova;  

- A întocmit şi transmis situaţiile statistice privind încadrarea personalului unităţii la 

I.S.J. Prahova, Institutul Naţional de Statistică , Primăria Ploieşti şi Administraţia 

financiară la începutul anului şcolar şi la sfârşitul acestuia; 

- A redactat şi actualizat deciziile emise de către directorul unităţii; 

- A completat fişa de încadrare a unităţii de învăţământ; 

- A întocmit statul de funcţii al unităţii; 

- A întocmit statul de personal lunar; 

- A calculat drepturile salariale căștigate  în instanță pentru personalul unității  și a 

aplicat indicii de inflație corespunzători.  
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- A întocmit statul de plată lunar, statul de plată pentru plata hotărârilor judecătoreşti , 

stat de plată pentru plata examenelor, plată concedii medicale; 

- A întocmit dosarele pentru înscrierea la grade didactice;  

- A întocmit documentele necesare pentru mişcarea personalului didactic; 

- A întocmit documentele necesare pentru evaluarea personalului didactic,  didactic 

auxiliar și nedidactic; 

- A actualizat dosarele cadrelor didactice care s-au înscris pentru susţinerea gradelor 

didactice; 

- A întocmit materialele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea studiilor cadrelor 

didactice; 

- A întocmit documentele necesare pentru recunoaşterea şi echivalarea în credite 

profesionale transferabile a formelor de organizare  a formării continue; 

- A întocmit documentele necesare pentru promovarea în trepte superioare  de salarizare 

a personalului didactic auxiliar; 

- A întocmit documentele necesare pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante la personalul  nedidactic; 

- A întocmit proiectul de încadrare pentru anul şcolar 2018 – 2019 în colaborare cu 

conducerea unităţii; 

- A întocmit proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar următor; 

- A realizat  şi depus la Administraţia Financiară a Municipiul Ploieşti  declaraţia 205 şi 

fişele fiscale pentru anul 2017; 

- A  efectuat pontajul orelor de plata cu ora pentru cadrele didactice,  a verificat 

corectitudinea întocmirii condicilor de prezenţă pentru personalul didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic;  

- A ţinut evidenţa învoirilor şi a concediilor de odihnă pentru personalul unităţii; 

- A redactat,  înregistrat şi difuzat  corespondenţa unităţii  ; 

- A  procurat şi păstrat documentele privind legislaţia şcolară( legi, decrete, hotărâri, 

ordine, metodologii, regulamente, instrucţiuni); 

- A primit notele telefonice şi le-a transmis în timp util; 

- A eliberat adeverinţe pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;  

- A organizat şi arhivat documentele întocmite de  către toate compartimentele din 

cadrul unităţii;  

- A întocmit şi transmis situaţiile statistice ale elevilor şi claselor – după  examenele de 

corigenţe şi situaţii neîncheiate;  

- A întocmit şi transmis situaţiile statistice ale elevilor şi claselor la începutul anului 

şcolar ; 

- A întocmit şi transmis situaţiile statistice ale elevilor şi claselor la sfârşitul  

semestrelor I şi II pe baza datelor înregistrate în procesul verbal al consiliului 

profesoral; 

- A calculat și întocmit decontul pentru plata deplasărilor cadrelor didactice din unitate 

care fac naveta.  

- A calculat și întocmit statul de plată pentru burse școlare 

- A verificat dosarele depuse pentru acordarea rechizitelor școlare pentru elevi și a 

întocmit lista cu dosare eligibile. 
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- A întocmit documentele necesare pentru elevii cu CES din unitate. 

- A înregistrat și înmatriculat elevii veniți prin transfer și pe cei înscriși în clasele 

pregătitoare  la fiecare început de an școlar.  

- A întocmit foi matricole pentru elevii transferați la alte unități școlare și pentru elevii 

care au promovat clasa a VIII-a 

- A întocmit documentele necesare pentru desfășurarea examenelor școlare : evaluarea 

națională pentru clasele II, IV, VI ,  simularea evaluării naționale pentru elevii de la 

clasa aVIII-a , evaluarea națională pentru clasa a VIII-a, evaluarea elevilor pentru 

constituirea clasei a V-a cu profil sportiv mozaic.  

- A întocmit documentele necesare pentru desfășurarea examenului bilingv pentru 

evaluarea elevilor de clasa a VIII-a la nivel de județ,  școala noastră fiind numită  

centru de examinare. 

- A întocmit documentele necesare pentru buna desfășurare a concursului interjudețean 

de matematică “Grigore Moisil”.   

- A realizat baza de date și toate documentele necesare pentru admiterea elevilor de 

clasa a VIII-a  la liceu . 

- A actualizat permanent baza de date SIIIR. 

- A înscris,  în aplicația pusă de dispoziție de către minister  copiii pentru  clasa 

pregătitoare pentru anul școlar 2018-2019 . 

- A înscris în aplicația pusă de dispoziție de către minister copiii pentru constituirea 

grupelor de grădiniță  pentru anul școlar 2018-2019 . 

 

În tot acest timp  activitatea compartimentului secretariat s-a desfășurat la cote înalte 

de profesionalism ținând cont de faptul că activitatea este complexă și  având în vedere 

existența  mai multor  forme de învățămănt  : preșcolar, primar și gimnazial. 

Gradul de implicarea în luarea deciziilor și în executarea lucrărilor a fost maxim, 

respectându-se legislația în vigoare și termenele stabilite preocupându-ne ca toate lucrările  

încredințate de către  I.S.J. Prahova, Primăria Municipiul Ploiești, Direcția de Sănătate 

Publică, Agenția de Plăți și Protecție Socială, Oficiul de Pensii, Inspectoratul Teritorial de 

Muncă  Prahova, Administrația Financiară a Municipiul Ploiești , Institutul Național de 

Statistică  ,Serviciul Județean Prahova al Arhivelor Naționale,   etc.  să fie efectuate  în 

timp util şi de bună calitate. 

 

Întocmit, 

Secretar-sef  Badea Marinela 
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IX.ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ  ÎN CADRUL  

SERVICIULUI ADMINISTRATIV 

 
             In anul scolar 2017-2018 compartimentul administrativ din scoala a desfasurat o serie 

de activitatii care au contribuit la o buna desfasurare a procesului de invatamant  : 

 - au fost comandate, aduse si distribuite pe clase manualele scolare; 

 - s-a desfasurat Programul Laptele si cornul; 

 - au fost procurate de la fondul pietii materiale de igienizare si materiale de curatenie; 

           - s-au efectuat lucrari de igienizare totala si reparatii partiale; 

           - s-a îndepartat lambriul din șase săli de clasă și s-a realizat zugrăvirea acestora;                             

           - au fost efectuate reparatii la mobilierul din salile de clasa; 

           - caloriferele fisurate au fost inlocuite cu altele noi ; 

          - personalul de ingrijire a facut tot posibilul ca localul scolii sa fie cat mai curat pe tot 

parcursul anului scolar          

       
Întocmit, 

   Admin. Grigorescu Mircea 

 

X.ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ  ÎN CADRUL  

BIBLIOTECII 

                                 AN ŞCOLAR 2017 – 2018 
 

OBIECTIVE GENERALE ALE ACTIVITĂŢII BIBLIOTECII ŞCOLARE 

 
 Formarea unei temeinice culturi generale ale elevilor 

 Înţelegerea de către elevi a rolului şi importanţei informaţiei în lumea contemporană 

 Sprijinirea personalul didactic al şcolii  în efortul depus de acesta pentru îmbunătăţirea 

calităţii   procesului de învăţământ   asigurându-i la timp publicaţii de  referinţă, de 

informare curentă, de  pedagogie, psihologie, consiliere şi orientare şcolară, lucrări 

privitoare la  conţinutul  diferitelor discipline predate în şcoală şi la metodica predării  

acestora.  

       PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

           Activitatea s-a desfaşurat conform proiectului bibliotecii întocmit de           

    bibliotecar şi aprobat de conducerea şcolii. 

 REALIZAREA ACTIVITĂŢII 

 s-a asigurat funcţionarea bibliotecii potrivit normelor legale şi  orarului stabilit ; 

 a fost aigurat împrumutul publicaţiilor pentru elevi, cadre didactice, personal  didactic 

auxiliar, personal nedidactic; 

 s-a urmărit restituirea la timp a publicaţiilor împrumutate; 

 a fost verificat periodic fondul documentar, conform  legilor financiare în vigoare, 

procedând la recondiţionarea şi legarea cărţilor deteriorate în colaboare cu elevii şi 

profesorii învăţământ primar; 

 s-a urmărit modernizarea şi dezvoltarea fondului bibliotecii prin achiziţii şi donaţii;  

 a fost completat la timp şi cu reponsabilitate RMF, RI şi  fişele de evidenţă pentru 

împrumuturi; 
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 s-au desfăşurat activităţi de popularizare a colecţiilor bibliotecii în colaborare cu cadrele 

didactice; 

 a fost asigurată deservirea promptă şi eficientă atât a elevilor cât şi a cadrelor didactice; 

 pentru elevii claselor I au fost iniţiate acţiuni de prezentare a bibliotecii având ca scop 

familiarizarea acestora cu biblioteca (Hai la bibliotecă, Biblioteca – o lume minunata); 

 în colaborare cu cadrele didactice s-a realizat îndrumarea şi verificarea lecturii elevilor 

potrivit cerinţelor procesului de învăţământ şi ţinând seama de particularităţile de vârstă , 

de pregătire, aspiraţiile şi interesele individuale ale elevilor; 

 s-a realizat periodic panoul destinat bibliotecii cu informaţii şi noutăţi menite să-i atragă 

pe elevi spre lectură : Scriitorul lunii, „Magia bradului”, „Povestea lui Moş 

Crăciun”,”Biblioteca – o lume mininată”; 

 au fost realizate activităţi de recondiţionare a cărţilor : „Cartea mulţumeşte”, „Citeşte, 

păstrează, recondiţionează”; 

 s-a pus la dispoziţia cadrelor didactice materialele necesare pentru desfăşurarea cercurilor 

desfăşurate în şcoală; 

 în colaboare cu  prof. înv. primar Ionescu Corina  s-a desfăşurat activitatea”Fluturi cu sute 

de aripi”-cartea- obiect cultural având ca obiectiv formarea la elevi a unei atitudini 

pozitive faţă de lectură,stimularea şi dezvoltarea vocabularului de comunicare; 

 s-a realizat proiectul educaţional „Mihai Eminescu prin ochi de copil” /coordonator 

proiect prof. înv. primar Dogaru Ioana, activitate ce a avut ca obiectiv stimularea elevilor 

pentru poezie; la activitate au mai participat elevii cls. II A/ prof. înv.primar Costache 

Cornelia, cls. III D/ prof. înv.primar Sandu Niculina; 

 s-a realizat activitatea cu tema”1 Decembrie” în colaborare cu prof.înv.primar Şulţ Livia 

şi elevii cls.a IV a C având ca obiectiv stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor 

strămoşilor noştri şi măndria faţă de trecutul nostru; 

 în colaborare cu elevii ciclului primar s-au confecţionat mărţişoare, felicitări pentru 

expoziţia dedicată mamelor,au fost prezentate materiale dedicate marţişorului(Legenda 

mărţişorului, poezii). 

DATE STATISTICE 

 

Număr volume  17093 

Număr elevi înscrişi 516 

 

       Prin activitatea mea doresc să particip activ la pregătirea  elevilor pentru  

procesul instructiv-educativ, formarea  culturii generale, a unei bune pregătiri        

profesionale şi de specialitate ale acestora, ajutându-i să realizeze studiu    

individual eficient . 

 
 

  

Întocmit, 

Ivanoiu Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 


