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 Decembrie Participarea la 

intâlnirile 

transnaționale din 

Polonia (30.11- 

03.12) si Slovacia 

 

 

 

 

Selectia elevilor 

participanti la 

mobilitatea din 

Slovacia, Italia si 

Bulgaria 

Prof Nica 

Alina, 

Popescu 

Georgiana, 

Coman 

Madalina 

Stabilirea 

întâlnirilor de 

proiect 

 

 

 

 

Verificarea 

competentelor 

TIC, lingvistice 

si in tematica 

proiectului ale 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

-chestionar, proba 

practica, interviu 

-evaluarea 

portofoliilor 

 

-membrii echipei de 

management al 

proiectului 

 

 

 

 

-elevii scolii 

-termenii, 

condițiile, 

responsabili

tățile 

fiecărei 

echipe au 

fost 

clarificate 

 

 

 

-selectarea 

eficientă a 

aplicanților 

 

 

 Decembrie Lectie 

demonstrativa in 

cadrul Cercului 

pedagogic al 

responsabililor cu 

munca educativa 

“Sa mancam 

sanatos” 

Diseminare a 

activitatilor 

parteneriatelor 

strategice 

Erasmus+ 

Prof.Vintila 

Madalina 

Prof.Popesc

u 

Georgiana, 

Prof.Radu 

Laura 

- promovarea 

unui stil de viata 

sanatos 

- discutii, jocuri de 

rol, activitati practice 

Elevii clasei a V-a A Elevii au 

invatat sa 

pregateasca 

un pachetel 

sanatos si 

au aflat 

despre 

beneficiile 

consumului 

de fructe si 

legume 

 

 

 

Decembrie 

Ianuarie 

 

Crearea unui logo 

pt proiectul 

“Tolerance Europe” 

Concurs – cel mai 

potrivit logo al 

proiectului 

 Popularizarea 

proiectului 

-programe 

computerizate 

-echipa de proiect -logo-ul 

propus de 

scoala 

noastra a 

fost declarat 

castigator si 

a devenit 

logo-ul 

proiectului 

 Decembrie - ianuarie Concurs “Master 

chef” 

Prof.George

scu Cristina 

- Studierea 

stilului de viata 

si a bucatariei 

traditionale 

romanesti 

- identificarea  unor 

preparate traditionale 

romanesti, pregatirea 

si prezentarea lor 

- elevii scolii Realizarea 

materialelor 

de au fost 

incluse in 

cartea de 

bucate 

traditionale 

romanesti, 

slovace si 

grecesti 

 Decembrie - ianuarie Ziua 

fructelor/legumelor 

(activitatea concurs 

de recunoastere a 

fructelor/legumelor 

si de cunoastere a 

beneficiilor 

consumarii 

acestora) 

Prof.George

scu Cristina 

    

 Februarie Schimb de elevi pe 

termen scurt in 

cadrul 

parteneriatului 

“Healthy 

Generation” 

Prof. Nica 

Alina, 

Georgescu 

Cristina, 

Coman 

madalina 

- studierea stilului 

de viață și a 

bucătăriei slovace 

- promovarea 

sportului popular 

în regiunile 

partenerilor ca o 

strategie pentru a 

fi sănătoși, 

 - profesorii implicati 

in parteneriatul 

strategic Erasmus+ 

- 

imbuntatire

a 

competentel

or didactice 

si 

manageriale  
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dezvoltând astfel 

un stil de viață 

activ pe tot 

parcursul vieții 

- sprijinirea 

incluziunii sociale 

și prevenirea 

discriminării 

- încurajarea 

învățarii limbilor 

străine moderne 

- dezvoltarea 

cunoștințelor 

elevilor și 

profesorilor cu 

privire la 

diversitatea 

culturilor 

europene 

       

 23 februarie 2018 Reuniunea 

responsabililor 

proiectelor 

europene din 

judetul Prahova 

Prof.Nica 

Alina, 

Georgescu 

Cristina, 

Radu Laura 

Monitorizarea si 

diseminarea 

activitatilor 

desfasurate in 

cadrul 

proiectelor cu 

finantare 

europeana 

desfasurate in 

judetul prahova 

- discutii, expuneri - coordonatorii 

proiectelor 

 

 Martie 2018 Pregătirea 

activităților 

educative și 

logistice privitoare 

la mobilitatea din 

Italia 

 

 

Prof. Nica 

Alina, 

Vintila 

Madalina 

Stabilirea 

activitatilor 

educative ce vor 

fi prezentate în 

cadrul vizitei 

Identificarea 

nevoilor 

privitoare la 

deplasarea 

întregului grup 

 

-discuție 

organizatorică 

-membrii echipei de 

proiect 

 

 

 

 

 

 

-activități 

reprezentati

ve ce 

conduc spre 

atingerea 

obiectivelor 

proiectului 

 

 Martie Concursul Made for 

Europe 

Prof.Nica 

Alina, 

Georgescu 

Cristina, 

Radu Laura, 

Popescu 

Georgiana, 

Stan 

Cristina 

Promovarea si 

diseminareaactiv

itatilor 

proiectului 

 

 - prezentari PPT, 

pliante, Rollup - uri 

- elevii, profesorii din 

scolile prahovene 

Promovarea  

si 

diseminarea 

activitatilor 

parteneriatel

or strategice 

Erasmus+ si 

E-Twinning 

desfasurate 

in Scoala 

Gimnaziala 

“Grigore 

Moisil”, 

Ploiesti 

 12-17 martie 2018 Întâlnirea de proiect 

din Italia 

 

 

 

 

 

 

Diseminarea 

întâlnirii de proiect 

 

 

Prof.nica 

Alina, 

Vintila 

Madalina 

 

 

 

Participantii 

la 

mobilitate 

Participarea la 

activitățile din 

programul 

stabilit de 

partenerii italieni 

 

 

Popularizarea 

activităților 

desfășurate 

 

Identificarea 

-activități diverse 

 

 

 

 

 

 

-prezentare frontală 

(PPT) 

 

 

-raport de 

-membrii participanți  

 

 

 

 

 

-membrii echipei, 

cadrele didactice 

neparticipante 

 

 

 

-schimb de 

experiență 

-exemple de 

bună 

practică 

-dezvoltarea 

competențel

or sociale și 

emoționale 

-utilizarea 

exemplelor 

de bună 
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Monitorizare 

 

nivelului de 

atingere a 

obiectivelor 

proiectului 

monitorizare practică 

-unele 

activități 

prezentate 

sunt 

considerate 

precursorul 

unor 

activități 

viitoare 

-atingerea 

obiectivelor 

propuse 

 29 martie 2018 Sãptãmâna Altfel  

Ziua Toleranţei şi a 

Integrãrii  

Prof. Nica 

Alina 

- dezvoltarea 

competențelor 

civice și sporirea 

stimei de sine a 

elevilor 

- facilitarea 

înțelegerii 

conceptelor 

"toleranță" și 

"înțelegere 

reciprocă" la nivel 

personal și în 

context european 

- oferirea 

participanților de 

exemple practice 

pentru a acționa în 

calitate de cetățeni 

cu gândire civică 

- sensibilizarea cu 

privire la 

diversitatea și 

identitățile 

culturale care 

promovează 

coeziunea socială 

- stimularea 

sentimentului de 

apartenență la 

comunitate 

 

“Conflictele şi 

rezolvarea 

conflictelor”  

dezbatere susţinutã 

de mediator Cãtãlina 

Gica 

 

Autocunoaștere, 

cunoașterea calităților 

celorlalți, acceptare  

atelier susținut de  

psiholg Claudia 

Stoica 

Autocunoaștere,accep

tare,toleranță 

activitate în cadrul  

atelierelor de olărit 

din Horezu 

Excursie tematică  

Toleranța religioasă în 

cetatea Brașovului  

de ieri și de azi 

Elevii a zece clase de 

gimnaziu si ciclu 

primar 

Imbunatatir

ea starii de 

disciplina si 

a coeziunii 

in cadrul 

colectivelor 

de elevii, 

reducerea 

numarului 

conflictelor 

 30 martie 2018 Saptamana Altfel – 

Ziua Sporturilor 

Prof. 

Coman 

Madalina 

- să pro moveze 

sportul ca o 

strategie pentru a 

fi sănătoși, 

dezvoltând astfel 

un stil de viață 

activ pe tot 

parcursul vieții 

- să sprijine 

incluziunea 

socială și 

prevenirea 

discriminării  

Parada sporturilor, 

diferite jocuri 

sportive 

Elevii scolii Dezvoltarea 

interesului 

pentru 

practicarea 

miscarii in 

mod 

constant si a 

preocuparii 

pentru o 

ciata 

sanatoasa 

 Mai Întâlnirea de proiect 

din Bulgaria 

 

 

 

 

 

Diseminarea 

întâlnirii de proiect 

 

Prof.Nica 

Allina, 

Ionescu 

Corina 

Pregătirea 

materialelor 

solicitate de 

gazde 

 

 

 

Popularizarea 

activităților 

desfășurate 

-activități diverse 

 

 

 

 

 

-prezentare frontală 

(PPT) 

 

 

-membrii participanți  

 

 

 

 

-membrii echipei, 

cadrele didactice 

neparticipante 

 

 

-schimb de 

experiență 

-exemple de 

bună 

practică 

-dezvoltarea 

competențel

or sociale și 

emoționale 

-utilizarea 
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-elevi,parinti 

-elevi 

exemplelor 

de bună 

practică 

-unele 

activități 

prezentate 

sunt 

considerate 

precursorul 

unor 

activități 

viitoare 

-atingerea 

obiectivelor 

propuse 

-rezultate 

vizibile pe 

pagina 

WEB a 

proiectului 

 Iunie Întâlnirea 

transnationala din 

Turcia 

 

 

 

 

 

Diseminarea 

întâlnirii de proiect 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. 

Georgescu 

cristina, dir. 

Marcu 

Anda 

Participarea la 

activitățile din 

programul 

stabilit de 

partenerii turci 

 

 

 

Popularizarea 

activităților 

desfășurate 

 

 

 

-activități diverse 

 

 

 

 

 

 

-prezentare frontală 

(PPT) 

 

 

 

 

-membrii participanți  

 

 

 

 

 

 

-membrii echipei, 

cadrele didactice 

neparticipante 

 

 

-elevi,parinti 

-elevi 

-schimb de 

experiență 

-exemple de 

bună 

practică 

-relații de 

prietenie 

-colaborare 

fructuoasă 

-utilizarea 

exemplelor 

de bună 

practică 

-unele 

activități 

prezentate 

au fost 

considerate 

precursorul 

unor 

activități 

viitoare 

-atingerea 

obiectivelor 

propuse 

-rezultate 

vizibile pe 

pagina 

WEB a 

proiectului 

 

 

 

Iunie 

 

 

Organizarea si 

derularea 

procesului de 

selecție a elevilor 

participanți la 

mobilitățile din 

Grecia 

(parteneriatul 

Healthy 

Generation) si 

Turcia 

(parteneriatul 

Tolerance Europe) 

 

 

 

 

Membrii 

echipei de 

proiect 

Informarea 

elevilor 

 

 

 

 

Formarea echipei 

de elevi 

 

 

 

 

-prezentare frontală 

-documente necesare 

 

 

 

-evaluarea 

portofoliilor 

-susținerea probelor 

orale și scrise 

-prezentare frontală 

(ședințe cu părinții) 

-elevii din clasele ai 

căror coordonatori fac 

parte din echipa de 

proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

-elevi 

interesați 

 

 

 

 

-selectarea 

eficientă a 

aplicanților 
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               Coordonatorul comisiei  

      pentru  relații internationale, 

                           Prof. Alina Nica 

       XII.10. RAPORTUL COMISIEI PENTRU  

REALIZAREA DE REVISTE ȘI PUBLICAȚII ȘCOLARE 

ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

La nivelul Școlii Gimnaziale Grigore Moisil s-a constituit Comisia pentru realizarea 

de reviste și publicaţii şcolare din anul şcolar 2017-2018. În acest an şcolar comisia a avut 

următoarea componență: 

Prof. Anda Marcu – director 

Prof. Laura Radu – director adj. 

Prof. Dorotheia Bobocea 

Prof. Oana  Ilie 

Prof. Mădălina Ionescu 

Primul obiectiv al comisiei a fost editarea celui de-al VIII-lea număr al revistei școlii, 

intitulată Mlădițe. Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă pentru a stabili titlul și structura 

revistei de anul acesta. Astfel, s-a hotărât ca titlul să rămână același ca și în ceilalți ani, iar 

structura să fie decisă de prof. Bobocea Dorotheia și prof. Ilie Oana, în urma consultării cu 

 

 

 Iunie Intalnire 

transnationala 

Grecia 

Prof. Alina 

Nica, Musat 

Cristina 

Pregatirea 

programului 

activitatilor din 

cadrul 

schimbului de 

elevi pe termen 

scurt ce va avea 

loc in luna 

septembrie 

discutii Coordonatori proiect -termenii, 

condițiile, 

responsabili

tățile 

fiecărei 

echipe sunt 

clarificate 

 

 Iulie - August - Junk Food 

transformed in 

Heathy Food 

 

Membrii 

echipei de 

proiect, 

elevii 

paerticipanti 

la 

mobilitatea 

din Grecia, 

trilofos 

Pregatirea in 

vederea 

participarii la 

intalnirea de 

proiect din 

Gracia 

Activitate prin care 

elevii sunt indrumati 

sa gaseasca metode 

de transformare a 

Junk Food in 

Healthy Food 

Participantii la 

intalnirea de proiect, 

elevii si prifesorii 

scolii 

O colectie 

de retete 

sanatoase. 
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echipa de conducere a școlii. În acord cu acest titlu s-a stabilit și coperta revistei. Revista a 

fost împărţita în 3 capitole, în funcţie de tematica articolelor și de activitățile cele mai 

importante realizate în cadrul școlii în acest an școlar, oferindu-se astfel un loc aparte 

activităților extracurriculare organizate la nivelul școlii.     

 Toţi membrii comisiei s-au implicat în acţiunea de colectare de material. Au fost 

adunate articole concepute de cadrele didactice ale școlii noastre, dar și de către elevii școlii. 

Ca punct tare la acest capitol aș vrea să subliniez efortul profesorilor colaboratori, dar și pe cel 

al elevilor implicaţi în acest proiect din care a rezultat o revistă care a reflectat munca de zi cu 

zi a profesorilor și a elevilor școlii, iar ca punct slab numărul destul de redus al articolelor 

publicate.         

 Popularizarea acestei activităţi a fost făcută cu ajutorul colectivului de cadre didactice, 

dornice să  înainteze o invitaţie la creaţie tuturor celor talentaţi.    

 Articolele au fost trimise pe adresele de e-mail ale coordonatorilor comisiei care au 

analizat conţinuturile, verificând și corectând documentele. Revista a fost tehnoredactată cu 

ajutorul doamnei profesoare de informatică, Ilie Oana, și printată de responsabilul comisiei, 

prof. Bobocea Dorotheia prin suportul oferit de Comitetul de părinți pe școală și de echipa 

managerială.          

 Începând cu luna ianuarie s-a început activitatea de colectare a informaţiilor pentru 

numărul opt al revistei. S-au implicat activ profesorii școlii și elevii desemnaţi de aceştia din 

fiecare clasă. Fiecare clasă a avut libertatea de a-și concepe paginile și toti elevii au fost 

îndrumati de cadrele didactice implicate.       

 În luna martie s-a definitivat structura revistei și a fost ales modelul de copertă. 

Revista a cuprins fotografii selectate de către comisia de lucru, în funcție de importanța 

evenimentelor derulate în şcoală.        

 Revista a fost coordonată de echipa managerială a școlii, de responsabila comisiei și 

de profesorul de informatică al școlii, care a avut un rol determinant în realizarea elementelor 

de grafică.          

 Scopul echipei de a finaliza publicația înaintea concursului de matematică organizat în 

unitatea noastră școlară sub îndrumarea doamnei director Anda Marcu a fost atins, revista 

fiind predată echipei manageriale înaintea acestui eveniment marcant din istoria Școlii 

Gimnaziale Grigore Moisil. 
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Echipa: 

Coordonatori: 

Prof. Anda Marcu – director 

Prof. Laura Radu – director adj. 

Prof. Dorotheia Bobocea 

Prof. Oana Magdalena Ilie 

Prof. Mădălina Ionescu 

Colaboratori: 

Prof. Cătălina Georoceanu 

Prof. Cristina Stan 

Prof. Iovan Sorin Ștefan 

Prof. înv. pr.  Magda Mihalcea 

Prof. înv. pr.  Georgescu Cristina 

Prof. înv. pr.  Dogaru Ioana 

 

Responsabil comisie, 

Prof. Bobocea Dorotheea
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XIII. MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

     Activităţile desfăşurate la nivelul acestui compartiment în anul şcolar 2017-2018 au fost în acord cu 

domeniile de competenţa şi atribuţiile stabilite prin fişa postului, cu cerinţele stabilite prin Legea 

Învăţămîntului şi Statutul personalului didactic în vigoare, cu  hotărârile şi ordonanţele emise de 

Guvernul României, cu actele normative, ordinele şi precizările transmise de către M.E.N. cu 

atribuţiile stabilite prin ROFUIP.   Demersurile s-au orientat către: dezvoltarea instituţională; evaluarea 

instituţională; management; implementarea descentralizării instituţionale; relaţii -comunicare; formare 

profesională. 

    Toate aceste demersuri s-au concretizat  prin: organizarea, managementul, controlul-verificarea şi 

comunicarea în domeniul de competenţă, corectitudine şi aplicabilitatea   documentelor elaborate, 

corectitudine în aplicarea prevederilor actelor normative; soluţionarea stărilor conflictuale; propuneri 

decizionale, acordarea de consultanţă de specialitate,; utilizarea competenţelor de analiză - diagnoză - 

prognoză şi de evaluare a stării învăţământului. 

 
1. Dezvoltarea instituţională  

 
Obiectivele urmărite pentru atingerea acestui domeniu de competenţă au fost: 

 
I.a.  Stabilirea strategiei de dezvoltare instituţională  

 
Activităţile prin care s-a concretizat acest obiectiv  au fost legate de : 

 Identificarea  nevoilor  de dezvoltare a  unităţii  de învăţământ colaborând cu 

organismele abilitate şi cu factorii de decizie la nivel local şi judeţean ; 

Indicator de realizare  :  
 Elaborarea proiectului şi programului de dezvoltare instituţională, inclusiv 

realizarea ofertei educaţionale ; 

I.b.   Asigurarea dezvoltării    curriculum-ului în funcţie de nevoile de formare locală, 
zonală şi judeţeană              

Activităţile prin care s-a concretizat acest obiectiv  au fost legate de : 
 Proiectarea curriculum-ul la decizia şcolii  -  

adecvarea conţinutului CDŞ la aşteptările  beneficiarilor direcţi şi indirecţi de servicii 
educaţionale ,  la specificul agenţilor economici locali. 
 I.c.   Asigurarea concordanţei alocării resurselor  (umane, materiale financiare, 
informaţionale, etc.) în funcţie de  programele de dezvoltare  instituţională    

Activităţile prin care s-a concretizat acest obiectiv  au fost legate de :      
 Susţinerea  şi fundamentarea programelor  de dezvoltare instituţională, prin 

alocarea resurselor necesare  realizării lor.  

 Dezvoltarea unei  culturi organizaţionale a unităţii de învăţământ care să 

asigurare transparenţa  procesului educaţional  şi dezvoltarea capacităţii de 

relaţionare a  unităţii de învăţământ cu mediul cultural, social şi economic specific 

comunităţii   . 

Indicator de realizare  :  
- proceselor verbale ale şedinţelor cu părinţii, ale consiliului de administraţie, afişarea 
metodologiilor de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale, a corespondenţei şcolii 
cu familia elevului prin adrese oficiale, prin completarea la zi a carnetelor de elev, prin 
activităţile săptămânale  de informare  a părinţilor cu privire la evenimentele din viaţa şcolii 
etc. 
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                     XIV. DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI  PRIORITĂȚI  PENTRU 

ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 
Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale Ministerului Educaţiei Cercetarii si 

Stiintifice, Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil”, Ploieşti si-a stabilit urmatoarele priorităţi : 
 

1. Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant. 
 Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate; 

 Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă 

psihopedagogică. 

 Eliminarea violenţei din şcoală şi din jurul ei. 

 Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, 

cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, sport). 

 Prevenirii şi combaterii marginalizării şi a excluziunii sociale prin cuprinderea în scoală a 

tuturor copiilor cu disabilităti /cerinţe educaţionale speciale şi din grupuri vulnerabile; 

 Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu noile 

reglementări. 

2. Realizarea demersurilor necesare în vederea alocării resurselor financiare 

necesare aplicării politicilor educaţionale în unitate 
 Direcţionarea eficientă a resurselor de dezvoltare; 

 Autorizarea unităţii de învăţământ; 

 Valorificarea optimă a tuturor surselor de finanţare nerambursabilă oferite de Uniunea Europeană 

pentru educaţie şi formare. 

3. Implementarea educaţiei timpurii  
 Sprijinirea, monitorizarea şi evaluarea aplicării de concepţii inovatoare în educaţia timpurie, 

preşcolară şi primară cu scopul facilitării incluziunii; 

 Cuprinderea în educaţia timpurie a copiilor între 3-5 ani; 

 Asigurarea standardelor de calitate pentru educaţia timpurie. 

4. Descentralizarea învăţământului  şi creşterea autonomiei 
 Asigurarea aplicării prevederilor legislative în domeniul descentralizării învăţământului 

preuniversitar. 

 Formarea  personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management 

instituţional. 

5. Introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe 
 Asigurarea condiţiilor optimale trecerii de la un curriculum axat pe acumulare de cunoştinte la 

un curriculum centrat pe formarea de competenţe relevante pentru piaţa muncii, pe dezvoltarea 

capacitătii de creaţie şi inovare, precum şi cetăţenie activă; 

 Asigurarea unui cadru educaţional propice formării şi promovării culturii antreprenoriale 

innovative; 

6. Monitorizarea aplicării sistemului legislativ care să asigure modernizarea, 

stabilitatea si predictibilitatea sistemului de învătământ, precum si garantarea 

egalitătii de sanse la accesul la educatie 
 Asigurarea profesionalizării şi depolitizării carierei manageriale în educaţie; 

 Respectarea procedurilor de evaluare şi de examinare pe baza standardelor naţionale adecvate 

ciclurilor de învătământ 

 Întărirea parteneriatului educaţional. 

7. Educatia permanentă în vederea obtinerii unor calificări noi, a extinderii 

specializării si perfectionării. 
 Încurajarea, prin măsuri specifice, a continuării studiilor. 

 Stimularea formării continue prin participare la stagii în străinătate. 

 
         DIRECTOR,                                                                                      DIRECTOR ADJ., 

PROF. ANDA MARCU                                                                            Prof. RADU LAURA 


