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                                                                                  Președinte 

 

CERERE DE FINANȚARE 

„”Programul privind finanţarea suplimentară  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare””, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 

311/2018 

A. Date despre Aplicant 

SCOALA GIMNAZIALA NR.150 

 

A.1 Date de contact 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150, cod SIIIR 4061101367, STR. BULEVARDUL EROII SANITARI, NR. 

29-31, sector 5, telefon fix/fax 0214108408,  adresă e-mail director_scoala_150@yahoo.com, pagină 

web:  scoala150.ro 

 

A.2 Reprezentantul legal / Directorul unității de învățământ 

Carmen Elena Zanfir, director, telefon  mobil 0744775020,  

e-mail: director_scoala_150@yahoo.com 

 

A.3 Persoana de contact / Coordonatorul de grant 

VILCU ADELINA , director adjunct, tel. Mobil: 0723 17 27 27 

 

A.4 Descrierea unității de învățământ 

A.4.1 Profilul/filiera/specializarea claselor din unitatea de învățământ 

Învățământ de zi- preșcolar, primar și gimnazial 

 

A.4.2 Forma de organizare  

zi , fără program prelungit pe număr de clase și elevi 2018 - 2019 

Prescolar – 2 grupe – 30 copii  

Ciclul primar – 22 clase – 710 elevi  

Ciclu gimnazial – 18 clase – 435 elevi  

 

A.4.3 Numărul total al cadrelor didactice în anul școlar 2017 – 2018  

71 cadre didactice: 65 femei + 6 barbati 
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A.4.4 Numărul total al elevilor înmatriculați în anul școlar 2017 – 2018  

Prescolar: 30 de copii – din care 13 fete+17 baieti 

ciclul primar – 710 elevi din care 348 fete + 362 baieti 

ciclul gimnazial – 474 elevi din care 234 fete + 240 baieti  

CP 56 fete , 46 baieti 

Clasa 1 – 76 fete , 78 baieti 

Clasa 2 – 82 fete, 83 baieti 

Clasa a 3-a – 74 fete , 85 baieti 

Clasa a 4-a – 60 fete, 61 baieti 

Clasa a 5-a – 44 fete, 47 baieti 

Clasa a 6-a – 52 fete , 64 baieti 

Clasa a 7-a – 75 fete, 72 baieti 

Clasa a 8-a – 63 fete, 57 baieti 

A.4.5 Numarul total al elevilor care au participat la examinarea din clasa a VIII-a, în anul școlar 2017 

- 2018; 

120 elevi din care 63 fete + 57 baieti 

 

A.4.6 Numarul total al elevilor care au absolvit în urma procesului de examinare în clasa a VIII-a , în 

anul școlar 2017 – 2018. 

120 elevi din care 63 fete + 57 baieti 

 

B. Informații generale despre proiect 

B.1 Titlul proiectului 

Împreună, performanță școlară pentru fiecare elev! 

 

B.2 Localizare proiect 

Școala Gimnazială Nr. 150, sector 5 

 

B.3 Categorie de grant  

Pentru performantă. 

 

B.4 Valoarea totală a finanțării solicitate (lei) 

197.780 

  

B.5 Durata grantului 

Perioada de acordare a grantului corespunde perioadei de implementare a proiectelor, care este 

Etapa I 02 noiembrie – 15 decembrie 2018, respectiv etapa a II-a 15 februarie 2019 – 15 mai 2019. 

 

B.6 Rezumatul proiectului 

Titlu proiectului: Împreună, performanță școlară pentru fiecare elev! 

Scoala Gimnazială nr. 150 
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Obiective:  

− creșterea motivatiei pentru obtinerea performanței școlare la fiecare nivel; 

− susținerea parteneriatelor educaționale dintre școală și instituțiile cu rol educativ în plan local 

și național; 

− promovarea imaginii școlii prin intermediul performanțelor realizate de elevi ; 

Rezultate așteptate : 

− cresterea performanței școlare; 

− îmbunătățirea procesului de instruire prin modernizarea bazei materiale; 

− realizarea  sentimentului de unitate si incredere al parintilor in scopul implicarii active a 

acestora  in diversele activitati derulate de unitatea scolara. 

− imbunatatirea imaginii școlii. 

Beneficiari direcți:  

− elevii ciclului gimnazial 

Beneficiari indirecți:  

− unitatea de invatamant, cadre didactice, părinți, comunitatea; 

Grupul țintă: elevii din ciclul gimnazial  

Parteneriate informale incheiate cu Asociația Părinților din Scoala Nr.150 – Bucuresti cu sediul in 

Bd. Eroii Sanitari nr.29-31, sector 5, cod fiscal 35951831 si cu Comitetul Reprezentativ al Parintilor, 

reprezentat de dna Cojan Anca 

Implicarea comunității: 

În aceată secțiune vă rugăm să realizați o scurtă descriere a proiectului care să cuprindă informații 

privind: titlul, denumirea Aplicantul, obiectivele proiectului, rezultatele așteptate ale proiectului, 

beneficiarii direcți și indirecți, grupurile țintă, parteneriatele informale încheiate pentru implementarea 

proiectului, implicarea comunității. Se recomandă ca acest rezumat să fie realizat după finalizarea 

completării cererii de finanțare pentru o mai bună corelare cu informațiile prezentate. 

 

C. Descrierea situaţiei existente și identificarea soluțiilor pentru cresterea performanţei 

C.1 Şcoala Gimnazială nr. 150 este o şcoală care se remarcă, la nivelul sectorului 5 şi la nivelul 

Municipiului Bucureşti, prin rezultatele obţinute de elevi şi profesorii acestora. În anul 

şcolar 2017-2018 elevii şcolii noastre au participat la  numeroase concursuri şi proiecte pe o 

gamă variată de teme, unde au obţinut  rezultate deosebite . 

Din 474 de elevi inscrisi la ciclul gimnazial, 413 elevi au absolvit anul scolar cu mediile anuale 

peste 8,50, adica 87,13%. Dintre acestia 51 de elevi au terminat anul scolar cu media 10, in 
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procent 10,75%, 202 elevi cu media anuală cuprinsă intre 9,50 si 9,99, in procent 42,61% iar 

160 de elevi au avut media anuală cuprinsă intre 8,50 si 9,49, in procent 33,75%.   

Rezultatele foarte bune la învăţătura obţinute de elevii noştri demonstreaza faptul că există 

o buna comunicare  între şcoală şi familie, precum şi implicare din partea cadrelor didactice.  

 

C.2 Prezentarea soluțiilor identificate pentru rezolvarea/ameliorarea problemelor identificate, precum 

și beneficiile și riscurile asociate acestor soluții.  

Şcoala Gimnazială Nr. 150 îşi propune să crească performanţele elevilor, asigurand acestora 

un climat educaţional armonios, acces egal la educatie tuturor copiilor, indiferent de mediul 

social din care provin, etnie, situaţia financiară sau statutul social al părinţilor.  

Şcoala noastră recunoaste meritele elevilor şi recompensează toate eforturile elevilor prin 

implicarea Autoritatilor locale si a Asociatiei Parintilor din Scoala Nr.150. Elevii care obţin 

performanţe deosebite pot fi recompensaţi şi financiar, iar această recompensă poate stimula 

motivaţia pentru învăţare.  

Pentru a evita dezvoltarea unei motivaţii extrinseci, punând accent doar pe recompense 

financiare, am identificat următoarele soluţii pe care le promovăm la nivelul şcolii noastre pentru 

cresterea motivatiei pentru invatare si a  performantei scolare a elevilor:  

- elevii învaţă cum să-şi controleze propriul proces de învăţare;  

- elevii cunosc  importanţa activităţilor pe care le desfasoara;  

- elevii simt că sunt  valorizati  în şcoala si dezvolta un sentiment de apartenenta. 

- imbunatatirea bazei materiale  (amenajarea a cel putin unei sali de clasa in care sa 

existe tabla Smart, calculatoare, imprimanta,  conexiune la internet, achizitionarea de 

soft-uri educationale), 

Prin aceste direcţii de acţiune urmarim să dezvoltam o motivaţie intrinsecă pentru învăţare. 

 

D. Descrierea proiectului 

D.1 Obiective 

Obiectivul general al proiectului: 

-creșterea motivatiei pentru obtinerea performanței școlare la fiecare nivel; 

-susținerea parteneriatelor educaționale dintre școală și instituțiile cu rol educativ în plan 

local și național; 

-promovarea imaginii școlii prin intermediul performanțelor realizate de elevi ; 

Descrierea modului în care obiectivul general al proiectului se corelează cu Planul de acțiune al 

școlii. 

Interesul școlii este de a creste procentul celor 87% elevi care  au atins media  anuală 8,50, 

stimularea acestora pentru continuarea obținerii de performanță școlară.  
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Sustinerea elevilor in procesul de instruire, de acumulare de cunostinte, de punere in valoare a 

talentelor artistice, sportive si a capacităţilor intelectuale.  

Stimularea dorintei de a atinge performanţa scolară prin recompense si promovare, obtinându-

se in felul acesta o imagine mai buna a şcolii prin plasarea pe primele locuri in clasamentul 

şcolilor.  

 

Descrierea obiectivelor specifice ale proiectului. 

 Obiectivul general sau scopul proiectului se definește simplu, ca soluție la problema care a fost 
identificată, acesta explicând ceea ce își propune proiectul să schimbe sau să îmbunătățească.  
Obiectivul general trebuie să fie în concordanță cu Planul de Acțiune al Școlii, dar și cu obiectivele 

stabilite în cadrul Apelului. 

Obiectivele specifice trebuie:  

• să fie corelate cu obiectivul general;  

• să ofere o măsură a schimbărilor/îmbunătățirilor propuse pe parcursul implementării proiectului, 
comparativ cu momentul inițial (înainte de începerea proiectului);  

• să fie SMART 

S = Specific (care nu e vag, să conțină informații ce țin de descrierea concretă a ceea ce se propune 
– răspunde la întrebarea: CE?);  
M = Măsurabil (trebuie să atingă rezultate tangibile, care pot fi cuantificate prin indicatori numerici; 
răspunde la întrebarea: CÂT?);  
A = Abordabil (trebuie să fie realizabil, posibil de atins în timpul și cu resursele alocate; răspunde la 
întrebarea: CUM?);  
R = Relevant (orientat către Rezultate, corespunzător obiectivelor; răspunde la întrebarea: DE CE?);  
T = încadrat în Timp (obiectivul trebuie să aibă un interval sau un termen limită până la care poate fi 
realizat; răspunde la întrebarea: CÂND?)  
 

1. Acordarea de recompense elevilor care au obtinut performanta scolara; 
2. Cresterea cu 3% a numarului de elevi care obtin performanta scolara; 
3. Asigurarea unei prezente de peste 90% a elevilor la pregatirile suplimentare la diverse 

discipline, desfasurate de catre cadrele didactice in scoala; 
4. Cresterea numarului de accesari ale site-ului scolii cu 10% prin promovarea acestuia in 

şedinţele cu parinţii; 
5. Organizarea  Galei Premiilor Primariei Capitalei pentru elevii care au inregistrat 

performanţă scolară. 
 

 

D.2 Beneficiarii proiectului 

D.2.1 Descrierea beneficiarilor direcți și indirecți  
Dacă este relevant, se pot face precizări inclusiv legate de clasele participante la proiect și tipul/profilul 
acestora.  
Alți beneficiari (beneficiari indirecți) pot fi:  

• cadre didactice, părinți care nu participă efectiv la activitățile proiectului, dar care beneficiază de 
rezultatele acestuia prin diseminarea experienței celor implicați direct;  

• școala ca organizație și partenerii săi din comunitatea școlară și locală etc. 

- Beneficiari direcţi: elevii ciclului gimnazial (414 elevi) 

- Beneficiari indirecţi: parinţi – prin creşterea gradului de safisfacţie in raport cu 

succesul/progresul şcolar al copiilor; cadre didactice - prin recunoaşterea efortului personal 
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şi al meritelor profesionale; şcoala – prin includerea in lista unitaţilor de invatamant de 

prestigiu din Bucureşti şi din ţară, parteneri din comunitatea locală. 

D.2.2 Descrierea grupului țintă 

 Grupul ţintă din cadrul proiectului este reprezentat de elevii aflaţi în clasele de învăţământ 

gimnazial, înmatriculaţi în Scoala Gimnazială Nr. 150 care în anul şcolar 2017-2018 au avut una 

din performanţele menţionate mai jos ( conform anexei – ANEXA PREMII OLIMPIADE ELEVI  

elevi): 

- au media generală 10 în anul şcolar 2017-2018; 

- au media generală între 9,50-9,99 şi media 10 la purtare; 

- au media generală între 8,50-9,49 şi nota 10 la purtare; 

- au obtinut premii la olimpiade si concursuri nationale. 

Având în vedere că pe parcursul anului școlar 2017-2018 Școala Gimnazială Nr.150 a obținut 

în urma prezentării la diverse Olimpiade și Concursuri naționale organizate sub egida 

Ministerului Educației naționale numeroase premii,  considerăm aprecierea muncii elevilor, a 

implicării școlii și a sprijinului acordat de părinți drept meritat. O prezentare succintă a 

rezultatelor : 

- *Olimpiada de limba și literatura română și Concursuri naționale -69 premianți la toate fazele  

- *Olimpiada de matematică și Concursuri naționale -31 premianți la toate fazele  

- *Olimpiada de fizică-faza națională -2 premianți  

- *Olimpiada de biologie - 5 premianți la toate fazele  

- *Concursuri naționale la istorie-6 premianți la toate fazele  

- *Olimpiada de tehnologie -2 premianți la toate fazele  

- *Concursuri naționale la chimie-40 premianți la toate fazele  

- *Olimpiada de limba germană -3 premianți la toate fazele  

- *Olimpiade la diverse discipline sportive -20 premianți la toate fazele  

Rezultatele obținute acoperă toată plaja materiilor din trunchiul comun, deci elevii sunt coordonați de 

profesori pregătiți și implicați  în procesul didactic. 

• Implementarea proiectului reprezinta o recunoastere a efortului si seriozitatii elevilor, motivarea lor  in 

obtinerea de performanta scolara. 

D.3 Activitățile proiectului 

 

1. Managementul proiectului  
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           A.1. Organizarea activitatilor si repartizarea sarcinilor de lucru membrilor echipei de  

                  proiect; 

            TERMEN: noiembrie 2018 

 

2. Activităţi de promovare a performanţelor şcolare ale elevilor şi unităţii de învăţământ 

în mediul on-line (pe site-ul unităţii şcolare) şi la nivelul comunităţii locale . 

    TERMEN:  martie 2019 

  

A.2. Aceste activităţi contribuie la atingerea obiectivelor:  

     - Promovarea performanţei în educaţie pe site-ul şcolii (într-o secţiune specială);    

    - Informarea părinţilor şi comunităţii locale în legătură cu impactul proiectului şi beneficiile 

acestuia în cadrul întâlnirilor cu părinţii, şedintelor Consiliilor de Administraţie si Profesoral, 

Consiliului Scolar al Elevilor, pe pagina de Facebook a parintilor elevilor scolii. 

   -Actiunile întreprinse în acest sens constau în: şedinţe cu părinţii elevilor din ciclul gimnazial 

pentru promovarea proiectului; activităţi de promovare pe site-ul şcolii; prezentarea impactului 

proiectului în cadrul Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral, Consiliului Scolar al 

Elevilor;  

 

3. Desfăşurarea campaniei de conştientizare „Impreună, performanţă scolară pentru 

fiecare elev!”  in scopul promovării performanţei şcolare şi a accesului egal la educaţie; 

      TERMEN: februarie-martie-aprilie 2019 

 

A.3.  Activităţi desfăşurate la ora de dirigenţie de către profesorii diriginţi, avand  ca scop 

cresterea motivaţiei pentru învăţare prin dezbatere, discuţii, identificarea resurselor pentru 

motivaţie şi identificarea factorilor care contribuie la creşterea încrederii în forţele proprii.  

       - Pregatire suplimentara pentru olimpiade si concursuri scolare. 

        -Realizarea de afişe/postere de către elevii claselor din ciclul gimnazial. 

       - Campania de conştientizare urmăreşte dezvoltarea unui mediu educaţional competitiv şi 

         atractiv;  

 -Participanţii la aceste activităţi vor fi elevii din ciclul gimnazial (18 clase), împreuna cu    

 profesorii diriginţi. 

 

4.  Organizarea Galei Premiilor Primariei Capitalei: Premierea elevilor cu performanţe 

şcolare/rezultate deosebite în cadrul Galei Premiilor Primăriei Capitalei.  

       TERMEN: 16-17 aprilie 2019 

 

A.4. Aceste activităţi vor fi desfăşurate într-un cadru festiv,  prin inchirierea unei săli de 

festivităţi,  la care vor participa elevii şi familiile acestora, cadre didactice, membri ai 

comunitatii locale.  

- Activităţile de premiere cuprind şi activităţi de organizare a Galei Premiilor Primăriei 

Capitalei: informarea elevilor şi părinţilor precum şi informarea cadrelor didactice în 

legătură cu modalitatea de desfăşurare, ora şi locul în care se desfăşoară activităţile, 

realizarea si trimiterea de invitaţii, realizarea de diplome, sedinte foto, sedinte de interviuri 



Programul privind finanţarea suplimentară  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite 
în domeniul performanţelor şcolare  

 
Unitatea de învațământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150 

8 
 

 

                 

cu beneficiarii directi/indirecti, închirierea sălii de festivităţi, program artistic in cadrul 

Galei. 
 

D.4 Rezultate așteptate 

 

Cresterea interesului si motivaţiei elevilor de a atinge performanţa; 

Cresterea increderii si motivaţiei parinţilor de a susţine activităţile derulate prin proiectele şcolii; 

Atragerea de investiţii din partea autorităţilor locale pentru sprijinirea performanţei şcolare. 

 

D.5 Indicatori  

 

Indicatori outputs, care măsoară rezultatele fizice ale proiectului in perioada noiembrie-decembrie 

2018: 

 

- numărul de elevi premiați pentru performanță va creşte cu 5%; 

- numărul de elevi premiați pentru merite deosebite va creşte cu 5%; 

- numărul de cadre didactice participante la derularea proiectului - 30; 

- numărul de părinți implicați în activităţi/acțiuni din cadrul proiectului - 968; 

- numărul de accesări a site-ului/paginii de internet de promovare a performanțelor școlare 

obținute la nivelul unității de învățământ va creste cu 5%. 

 

Indicatori outputs, care măsoară rezultatele fizice ale proiectului in perioada februarie-aprilie 2019: 

 

- numărul de elevi premiați pentru performanță va creşte cu 5%; 

- numărul de elevi premiați pentru merite deosebite va creşte cu 5%; 

- numărul de cadre didactice participante la derularea proiectului - 30; 

- numărul de părinți implicați în activităţi/acțiuni din cadrul proiectului - 968; 

- numărul de accesări a site-ului/paginii de internet de promovare a performanțelor școlare 

obținute la nivelul unității de învățământ va creste cu 10%. 

 

Indicatori calitativi de rezultat: 

 Creşterea numărului de elevi participanţi la concursuri-5%; 

 Creşterea gradului de satisfacţie a părinţilor- 10% 

 

D.6 Monitorizare și evaluare 

✓ Monitorizarea si evaluarea se vor realiza prin: aplicare de chestionare elevilor, parintilor 

si cadrelor didactice pentru masurarea gradului de satisfactie si implicare, raportul 

financiar-contabil, procese-verbale ale activitatilor desfasurate, numarul de accesari ale 

site-ului unitatii scolare si ale paginii de Facebook a parintilor: ”Parintii elevilor din 

Scoala Nr.150 Sf. Elefterie” , respectiv ” Asociatia Parintilor din Scoala Nr. 150-

Bucuresti”, raportul final al proiectului. 
 

D.7 Participarea comunității 
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Comunitatea locala prin reprezentanţii ei participă in mod activ la obţinerea performanţelor 

şcolare, folosind mijloace financiare şi de consultare. Părinţii devin parteneri ai cadrelor 

didactice in realizarea scopurilor propuse.. 

 

E. Capacitatea organizatorică a Aplicantului 

E.1 Echipa de proiect 

Director – CARMEN ELENA ZANFIR  coordonatorul de grant, cu rol de coordonare si implementare 

a activitatilor de proiect, asigura reprezentarea unitatii de invatamant pe parcursul desfasurarii 

proiectului. 

Director adj.-ADELINA VILCU cu rol de coordonare, implementare a activitatilor de proiect si 

monitorizare pe parcursul desfasurarii proiectului precum si reprezentarea unitatii de invatamant.  

Prof. Jecu Elena cu rol de implementare a activitatilor de proiect si asigurarea relatiei cu 

elevii/profesorii participanti 

Prof. Topa Gabriela Emilia cu rol de implementare a activitatilor de proiect si evaluare a activitatilor 

desfasurate 

Prof. Bolocan Miruna cu rol de implementare a activitatilor de proiect, evaluare a activitatilor 

desfasurate si centralizarea datelor. 

Prof. Barbieru Nadia cu rol de implementare a activitatilor de proiect si evaluare a activitatilor 

desfasurate 

Administrator financiar: MARIUS PARVU - responsabil cu realizarea documentelor financiare: 

intocmirea bugetului estimativ, a raportului tehnico-financiar, contractul de finantare a proiectului etc. 

 

E.2 Managementul proiectului 

 

Directorul unitatii, Scoala Gimnaziala nr. 150, prof. Carmen Elena Zanfir este coordonatorul grantului, 

coordoneaza si asigura implementarea activitatilor pe toata durata proiectului, asigura reprezentarea 

unitatii in activitatile desfasurate cu comunitatea/reprezentantii comunitatii, autoritatile locale cu rol 

monitorizare si control. Se asigura de buna desfasurarea a activitatilor care urmeaza a fi implementate 

la nivelul unitatii astfel incat logistica si infrastructura sa raspunda nevoilor echipei de proiect. 

Indeplineste toate responsabilitatile prevazute in Anexa 1 la DPG nr. 1673/21.09.2018 din 

Metodologia Programului de acordare a granturilor. 

 

Directorul adjunct al unitatii Scoala Gimnaziala nr. 150, prof. Adelina Vilcu, coordoneaza, 

implementeaza activitatile de proiect si monitorizeaza desfasurarea activitatilor conform planificarii, 

reprezinta unitatea in relatia cu comunitatea. Coordoneaza si asigura functionarea site-ului Scolii 

Gimnaziale nr.150, scoala150.ro, pentru promovarea activitatilor proiectului pe toata durata 

proiectului. Realizeaza raportarea privind gradul de realizare a obiectivelor proiectului, calitativ si 

cantitativ. 

 

Prof. Jecu Elena este membru al echipei de proiect cu rol de proiectare a activitatilor, asigura 

implementarea acestora precum si atingerea obiectivelor si respectarea termenelor. Mentine relatia 
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cu dirigintii/profesorii participanti la proiect carora le repartizeaza sarcini de lucru, temene de finalizare, 

inregistreaza feedback-urile acestora. 

 

Prof. Topa Gabriela Emilia este membru al echipei de proiect, cu rol de proiectare a activitatilor, 

asigura implementarea acestora, atingerea obiectivelor propuse si respectarea termenelor. Mentine 

relatia cu elevii participanti la proiect carora le repartizeaza sarcini de lucru, termene de finalizare, 

inregistreaza feed-back-urile acestora. 

 

Prof. Bolocan Miruna este membru al echipei de proiect, cu rol de proiectare a activitatilor, asigura 

implementarea acestora, atingerea obiectivelor propuse si respectarea termenelor. Centralizeaza 

informatiile, datele, concluziile obtinute in urma desfasurarii etapizate a activitatilor de proiect. Asigura 

necesarul de documente (ex. Chestionare de satisfactie pentru toate categoriile implicate). 

 

Prof. Barbieru Nadia este membru al echipei de proiect, cu rol de proiectare a activitatilor, asigura 

implementarea acestora, atingerea obiectivelor propuse si respectarea termenelor. Contribuie la buna 

desfasurare a activitatilor si initiativelor pe toata durata proiectului. 

 

Parvu Marius, administrator financiar redacteaza si realizeaza toata documentatia financiara pe 

parcursul proiectului precum si la finalul proiectului va redacta raportul financiar al proiectului in 

conformitate cu prevederile legale. 

 

Echipa de proiect participa la realizarea banner-lui de promovare a proiectului, la organizarea Galei 

de premiere si la raportarea finala a proiectului privind gradul de realizare a obiectivelor, cantitativ si 

calitativ.. 

 

F. Buget 

Bugetul proiectului trebuie să răspundă următoarelor cerințe:  
✓ să fie clar și detaliat;  
✓ să fie corelat cu activităţile propuse pentru derulare;  
✓ să reflecte numărul de beneficiari prevăzuţi;  
✓ să respecte principiul cost-beneficiu;  
✓ să cuprindă numai cheltuieli eligibile în cadrul proiectului, bazate pe costuri reale.  

 
Condiții obligatorii pentru întocmirea bugetului:  
 

Bugetul proiectului se va estima defalcat pe cheltuieli şi va cuprinde: 
- cheltuieli pentru acordarea Premiilor Primăriei Capitalei pentru performanţă, în cuantum de 

600 lei fiecare, ca stimulent financiar, o singură dată pentru anul școlar 2017-2018, elevilor aflați în 

clasele învățământului gimnazial, liceal sau profesional care au participat la olimpiade școlare și 

concursuri școlare, organizate pe discipline de învățământ, și au obținut premiul I, premiul II, 

premiul III sau mențiune la etapa națională a olimpiadelor, pentru fiecare disciplină la care elevul 

a fost premiat; 

- cheltuieli pentru acordarea Premiilor Primăriei Capitalei pentru merite deosebite, în cuantum 

de 1000 lei fiecare, ca stimulent financiar, o singură dată pentru anul școlar 2017-2018 elevilor aflați 

în clasele învățământului gimnazial, liceal sau profesional care au obținut media generală 10 în 

anul școlar respectiv; 
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- cheltuieli pentru acordarea Premiilor Capitalei pentru merite deosebite, în cuantum de 400 

lei fiecare, ca stimulent financiar și se vor acorda o singură dată pentru anul școlar 2017-2018 elevilor 

aflați în clasele învățământului gimnazial, liceal sau profesional care au media generală între 9,50 - 

9.99 și nota 10 la purtare în anul școlar respectiv; 

- cheltuieli pentru acordarea Premiilor Primăriei Capitalei pentru merite deosebite, în cuantum 

de 300 lei fiecare, ca stimulent financiar și se vor acorda o singură dată pentru anul școlar 2017-2018 

elevilor aflați în clasele învățământului gimnazial, liceal sau profesional care au media generală între 

8,50 - 9.49 și nota 10 la purtare în anul școlar respectiv. 

- cheltuielile necesare pentru asigurarea managementului proiectului. Contravaloarea 

acestor cheltuieli nu poate depăşi 5% din valoarea bugetului estimat pentru premierea elevilor; 

- cheltuielile privind organizarea și desfășurarea evenimentului ”Gala premiilor Primăriei 

Capitalei”. Contravaloarea acestor cheltuieli nu poate depăşi 5% din valoarea bugetului estimat 

pentru premierea elevilor. Cheltuielile necesare pentru organizarea galei pot fi acoperite și din alte 

surse de finanţare atrase de la persoane fizice (donaţii etc) sau juridice (societăți comerciale, societăți 

financiar-bancare etc.), în condițiile legii, cu evitarea dublei finanţări. 

Inchirierea unei Sali de festivitati, invitatii, achizitionarea de albume, stick-uri, C.D.-uri, 

papetarie, consumabile (tonner etc.). 

- cheltuieli privind plata contribuțiilor către bugetul de stat pentru acordarea de stimulente 

financiare, dacă este cazul. 

G. Sustenabilitate 

G.1 Detalierea strategiei de continuare pe termen mediu și lung a activităților proiectului, după 
finalizarea acestuia, din perspectivă instituțională, tehnică și financiară și în corelație cu Planul de 
Acțiune al Școlii revizuit. 
 
     -  Includerea proiectului ca obiectiv in P.D.I. al Scolii Gimnaziale nr. 150 pentru anul scolar 
2019-2020. 
     - Incurajarea constanta a elevilor si motivarea cadrelor didactice in vederea implicarii intr-
un proces de predare-invatare/educativ calitativ care sa atinga performantele scolare 
proiectate. 
    - Atragerea de fonduri extrabugetare in vederea premierii/recompensarii rezultatelor 
performante ale elevilor. 
    - Includerea in proiectarea bugetului institutiei in capitolul „Premiere” a fondurilor necesare 
recompensarii cadrelor didactice care obtin performante cu elevii scolii. 
    - Popularizarea rezultatelor elevilor pe site-ul scolii, scoala150.ro si pe pagina de Facebook 
a Asociatiei de Parinti din scoala. 
 
G.2 Descrierea modului de păstrare a legăturii cu comunitatea și de implicare a acesteia după 
finalizarea proiectului.  
 

- Invitarea unor reprezentanti ai comunitatii locale la activitatile educative derulate in 
cadrul diverselor proiecte ale scolii. 

- Diseminarea rezultatelor elevilor si a activitatii cadrelor didactice in foruri specializate 
in activitati educative cu reprezentare la nivel national. 
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Cerere de finanţare va cuprinde în mod obligatoriu: 

1. Listă de verificare a documentelor necesare conformității cererii (va însoți cererea de 

finanțare) 

2. Buget estimativ detaliat - completat conform model prezentat 

3. Buget sintetic estimativ – completat conform model prezentat 

4. Graficul activităţilor - completat conform model prezentat 

 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT REPREZENTANT LEGAL 

Denumire 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150 

Nume, prenume: ZANFIR CARMEN ELENA 

Funcție: DIRECTOR 

Semnătură și ștampilă: 
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LISTĂ DE VERIFICARE1 

a documentelor necesare conformității cererii 

 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de conformitate Îndeplinirea criteriului 

(DA/NU) 

1. Cererea de finanțare a fost aprobată de Consiliul de Administrație 

al unității de învățământ 

DA 

2. Dosarul aferent propunerii de proiect este complet, conținând toate 

documentele solicitate: Cererea de finanțare, Graficul activităților, 

Bugetul proiectului, Contractul de finanțare completat cu datele 

necesare obținerii finanțării 

DA 

3. Documentele sunt completate în limba română și complete (toate 

câmpurile completate), respectând modelele furnizate în anexe 

DA 

4. Toate documentele sunt semnate de reprezentantul legal și 

ștampilate 

DA 

5. A fost anexat contractul de finanțare completat cu toate datele 

necesare pentru semnarea acestuia  

DA 

6. Au fost prevăzute toate categoriile de cheltuieli cu Premiile 

Primăriei Capitalei pe cele 4 categorii, conform rezultatelor obținute 

de elevi 

DA 

7. Totalul costurilor pentru Activitățile de management reprezintă 

maxim 5% din valoarea bugetului estimat pentru premierea elevilor 

DA 

9. Totalul cheltuielilor pentru organizarea Galei reprezintă maxim 5% 

din valoarea bugetului estimat pentru premierea elevilor 

DA 

10.  Durata de implementare a proiectului nu depășeşte pentru Etapa I 

15.12.2018, respectiv pentru Etapa a II-a 15 mai 2019 

DA 

 Documentele sunt anexate la cerere în format electronic (.pdf și 

.doc) 

DA 

 

REPREZENTANT LEGAL 

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

 

 

ZANFIR CARMEN ELENA 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150

                                                
1 SE VA COMPLETA LA FINALIZAREA COMPLETĂRII CERERII ÎN VEDEREA VERIFICĂRII CONFORMITĂȚII DOSARULUI CU METODOLOGIA 
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BUGETUL ESTIMATIV DETALIAT PE ACTIVITĂȚI 

2018/2019  

 

Nr. crt.2 

(1) 

Denumirea activității 

(2) 

Descrierea 

sumară a 

cheltuielilor 

aferente3  

(3) 

Tipuri de 

cheltuieli4 

(4) 

Buget total  

 estimat pe activitate 

(5= 6+7+8) 

Buget estimat până la data finalizării proiectului5 

     Luna 1 (6) Luna 2 (7) Luna 3 (8) 

A.1.1 Premierea elevilor aflați în clasele 

învățământului gimnazial 

1 elev premiat Acordare premiu 

in valoare de 600 

lei 

600 

 

 600 

 

 

... Premierea elevilor aflați în clasele 

învăţământului liceal 

      

A.2.1 Premierea elevilor aflați în clasele 

învăţământului profesional 

      

Total 

categoria A 

PREMIEREA ELEVILOR CARE AU PARTICIPAT LA OLIMPIADE ȘCOLARE 

ȘI CONCURSURI ȘCOLARE, ORGANIZATE PE DISCIPLINE DE 

600  600  

                                                
2 Se numerotează fiecare cheltuială, conform modelului: Numărul activității principale. Numărul subactivității. Numărul cheltuielii (de exemplu, B.1.1 se referă la cheltuiala numărul 1 propusă pentru 

realizarea subactivității numărul 1 din cadrul activității principale B  
3 Se va specifica în ce va consta cheltuiala (ex: număr elevi premiați, închiriere sală festivități etc) 
4  Se completează prescurtat, conform tipurilor de cheltuieli eligibile: conform Metodologiei și se vor completa toate tipurile de cheltuieli aferente respectivei activități, de ex. acordare premiu în valoare 

de 600 lei/acordare premiu în valoare de 1000 lei/cheltuieli cu responsabilul PR etc).   
5  Se completează cu cheltuielile totale aferente activității respective pentru prima etapă de proiect, respectiv a II a etapa – 2018/2019   
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ÎNVĂȚĂMÂNT, ȘI AU OBȚINUT PREMIUL I, PREMIUL II, PREMIUL III SAU 

MENȚIUNE LA ETAPA NAȚIONALĂ A OLIMPIADELOR; 

B.1.1 Premierea elevilor aflați în clasele 

învățământului gimnazial 

50 elevi 

premiati 

Acordare premiu 

in valoare de 

1.000 lei 

50.000  50.000  

... Premierea elevilor aflați în clasele 

învăţământului liceal 

      

B.2.1 Premierea elevilor aflați în clasele 

învăţământului profesional 

      

Total 

categoria B 

PREMIEREA ELEVILOR AFLAȚI ÎN CLASELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

GIMNAZIAL, LICEAL SAU PROFESIONAL,  CARE AU OBȚINUT MEDIA 

GENERALĂ 10 ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018; 

50.000  50.000  

C.1.1 Premierea elevilor aflați în clasele 

învățământului gimnazial 

203 elevi 

premiati 

Acordare premiu 

in valoare de 400 

lei 

81.200  81.200  

... Premierea elevilor aflați în clasele 

învăţământului liceal 

      

C.2.1 Premierea elevilor aflați în clasele 

învăţământului profesional 

      

Total 

categoria C 

PREMIEREA ELEVILOR AFLAȚI ÎN CLASELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

GIMNAZIAL, LICEAL SAU PROFESIONAL, CARE AU OBȚINUT MEDIA 

GENERALĂ ÎNTRE 9,50 – 9.99  ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 ȘI CARE AU 

OBȚINUT MEDIA GENERALĂ 10 LA PURTARE ÎN ANUL ȘCOLAR 

RESPECTIV 

81.200  81.200  

D.1.1 Premierea elevilor aflați în clasele 

învățământului gimnazial 

160 elevi 

premiati 

Acordare premiu 

in valoare de 300 

lei 

48.000  48.000  
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... Premierea elevilor aflați în clasele 

învăţământului liceal 

      

D.2.1 Premierea elevilor aflați în clasele 

învăţământului profesional 

      

Total 

categoria D 

PREMIEREA ELEVILOR AFLAȚI ÎN CLASELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

GIMNAZIAL, LICEAL SAU PROFESIONAL, CARE AU OBȚINUT MEDIA 

GENERALĂ ÎNTRE 8,50 – 9.49  ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 ȘI CARE AU 

OBȚINUT MEDIA GENERALĂ 10 LA PURTARE ÎN ANUL ȘCOLAR 

RESPECTIV 

48.000  48.000  

TOTAL 

A+B+C+D 

VALOAREA GRANTULUI STABILITĂ DE PERFORMAȚELE ELEVILOR 179.800  179.800  

E.1.1  Activitate de 

organizare, 

management si 

promovare 

Cheltuieli cu 

responsabilii de 

proiect si 

cheltuieli de 

promovare 

5.500   5.500 

...        

E.2.1        

...        

Total 

categoria E 

ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT ȘI PROMOVARE 5.500   5.500 

        

        

F.1.1  Activitati de 

organizare a 

galei de 

premiere 

Materiale 

promovare 

4.495 4.495   
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...        

F.2.1  Activitati de 

realizare a galei 

de premiere 

Inchiriere sala 

festivitati 

4.495  4.495  

...        

Total 

categoria F 

ACTIVITĂȚI DE ORGANIZARE A GALEI PREMIILOR PRIMĂRIEI 

CAPITALEI 

8.990 4.495 4.495  

G.1.1   Cheltuieli pentru 

plata contribuțiilor 

catre stat 

3.490   3.490 

...        

G.2.1        

...        

Total 

categoria 

G 

CHELTUIELI PENTRU PLATA CONTRIBUŢIILOR CĂTRE STAT PENTRU 

ACORDAREA DE PREMII/STIMULENTE 

3.490   3.490 

Total 

(A+B+C+D

+E+F+G)6 

VALOAREA TOTALĂ A GRANTULUI 197.780 4.495 184.295 8.990 

Justificarea detaliată a bugetului 

Nr. crt. cheltuială Descrierea detaliată a cheltuielilor 

A.1.1 Acordare premiu in valoare de 600 lei – 1 elev premiat la Concursul Național de Chimie Raluca Ripan 

B.1.1 Acordare premiu in valoare de 1.000 lei – 50 elevi premiați cu media generală 10 

                                                
6 Suma totală (A+B+C+D+E+F+G) coincide cu totalul grantului.   
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C.1.1 Acordare premiu in valoare de 400 lei – 203 elevi premiați cu media generală între 9,99-9,50 

D.1.1 Acordare premiu in valoare de 300 lei - 160 elevi premiați cu media generală între 9,49-8,50 

E.1.1 Activitate de organizare, management si promovare: redactarea cererii de finanțare și depunerea documentației pentru evaluare și aprobare; promovarea proiectului pe site-ul școlii, în 

ședințele cu părinții, în Consiliul Școlar al Elevilor, CRP și Asociația de Părinți, în activități comunitare. 

Cheltuieli cu responsabilii de proiect si cheltuieli de promovare: realizare de afișe și postere, banner al proiectului, materiale consumabile. 

F.1.1 Activitati de organizare a galei de premiere: invitații transmise tuturor participanților la eveniment. 

Materiale promovare: ședințe de interviuri, ședințe foto, albume, diplome. 

F.2.1 Activitati de realizare a galei de premiere: protocol invitați; închiriere sala festivități.  
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BUGETUL SINTETIC ESTIMATIV 

2018/2019  

 

 

Nr. 

crt. 

(1) 

Denumire activitate / Tip 

cheltuială 

(2) 

Bugetul estimat pe luni (LEI) 

 

Buget total estimat (LEI) 

(6=3+4+5) 

Ponderea 

activităților 

(7) 

  Luna (1) 

(3) 

Luna (2) 

(4) 

Luna (3) 

(5) 

  

A. PREMIEREA ELEVILOR 

CARE AU PARTICIPAT LA 

OLIMPIADE ȘCOLARE ȘI 

CONCURSURI ȘCOLARE, 

ORGANIZATE PE 

DISCIPLINE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT, ȘI AU 

OBȚINUT PREMIUL I, 

PREMIUL II, PREMIUL III SAU 

MENȚIUNE LA ETAPA 

NAȚIONALĂ A 

OLIMPIADELOR; 

     

 

 

 

 

0.30 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Premierea elevilor aflați în 

clasele învățământului 

gimnazial 

 600  600 

b. Premierea elevilor aflați în 

clasele învăţământului 

liceal 

    

c. Premierea elevilor aflați în 

clasele învăţământului 

profesional 

    

 TOTAL A  600  600 

B. PREMIEREA ELEVILOR 

AFLAȚI ÎN CLASELE 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

GIMNAZIAL, LICEAL SAU 

PROFESIONAL,  CARE AU 

OBȚINUT MEDIA GENERALĂ 

10 ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-

2018; 
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a. Premierea elevilor aflați în 

clasele învățământului 

gimnazial 

 50.000  50.000 25.28% 

 

b. Premierea elevilor aflați în 

clasele învăţământului 

liceal 

    

c. Premierea elevilor aflați în 

clasele învăţământului 

profesional 

    

 TOTAL B  50.000  50.000 

C. PREMIEREA ELEVILOR 

AFLAȚI ÎN CLASELE 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

GIMNAZIAL, LICEAL SAU 

PROFESIONAL, CARE AU 

OBȚINUT MEDIA GENERALĂ 

ÎNTRE 9,50 – 9.99  ÎN ANUL 

ȘCOLAR 2017-2018 ȘI CARE 

AU OBȚINUT MEDIA 

GENERALĂ 10 LA PURTARE 

ÎN ANUL ȘCOLAR 

RESPECTIV 

     

 

41.06 % 

 

a. Premierea elevilor aflați în 

clasele învățământului 

gimnazial 

 81.200  81.200 

b. Premierea elevilor aflați în 

clasele învăţământului 

liceal 

    

c. Premierea elevilor aflați în 

clasele învăţământului 

profesional 

    

 TOTAL C  81.200  81.200 

D. PREMIEREA ELEVILOR 

AFLAȚI ÎN CLASELE 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

GIMNAZIAL, LICEAL SAU 

PROFESIONAL, CARE AU 

OBȚINUT MEDIA GENERALĂ 

ÎNTRE 8,50 – 9.49  ÎN ANUL 

ȘCOLAR 2017-2018 ȘI CARE 

AU OBȚINUT MEDIA 

GENERALĂ 10 LA PURTARE 

     

24.27% 
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ÎN ANUL ȘCOLAR 

RESPECTIV 

a. Premierea elevilor aflați în 

clasele învățământului 

gimnazial 

 48.000  48.000 

b. Premierea elevilor aflați în 

clasele învăţământului 

liceal 

    

c. Premierea elevilor aflați în 

clasele învăţământului 

profesional 

    

 TOTAL D  48.000  48.000 

 VALOAREA GRANTULUI 

(A+B+C+D) 

 179.800  179.800  

E. ACTIVITĂȚI DE 

MANAGEMENT ȘI 

PROMOVARE 

     

 

2.78% a. Cheltuieli operaționale   5.500 5.500 

 TOTAL E   5.500 5.500 

F. ACTIVITĂȚI DE 

ORGANIZARE A GALEI 

PREMIILOR PRIMĂRIEI 

CAPITALEI 

     

 

4.55% 

a. Cheltuieli operaționale 4.495 4.495  8.990 

 TOTAL F 4.495 4.495  8.990 

G. CHELTUIELI PENTRU 

PLATA CONTRIBUŢIILOR 

CĂTRE STAT PENTRU 

ACORDAREA DE 

PREMII/STIMULENTE 

     

 

1.77% 

a. Cheltuieli operaționale   3.490 3.490 

 TOTAL G   3.490 3.490 

 VALOAREA TOTALĂ A 

GRANTULUI 

(A+B+C+D+E+F+G), din 

care: 

4.495 184.295 8.990 197.780 100% 
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UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT REPREZENTANT LEGAL 

Denumire 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150 

Nume, prenume: ZANFIR CARMEN ELENA 

Funcție: DIRECTOR 

Semnătură și ștampilă: 
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În aplicarea HCGMB nr. 311/2018 

Conform DPG nr. 1673/2018  
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GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR 

2018/2019  

 

   PLANIFICARE ACTIVITĂŢI: CONFORM METODOLOGIE 

Nr. 

activ.* 

Denumirea activității principale / 

subactivităților 

Durata                           Luna (1)  

      18.02.-18.03.2019 

          Luna (2) 

      19.03.-19.04.2019 

          Luna (3) 

      20.04.-12.05.2019 

   S1 

18-

24.0

2.20

19 

S2 

25.0

2-

03.0

3.20

19 

S3 

04.0

3.-

10.0

3.20

19 

S4 

11-

17.0

3.20

19 

S1 

18-

24.0

3.20

19 

S2 

25.0

3-

31.0

3.20

19 

S3 

01-

07.0

4.20

19 

S4 

08-

14.0

4.20

19 

S1 

15-

21.0

4.20

19 

S2 

22-

28.04.

2019 

S3 

29.0

4-

05.0

5.20

19 

S4 

06-

12.05.

2019 

A 1 PREMIEREA ELEVILOR CARE AU 

PARTICIPAT LA OLIMPIADE ȘCOLARE 

ȘI CONCURSURI ȘCOLARE, 

ORGANIZATE PE DISCIPLINE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT, ȘI AU OBȚINUT 

PREMIUL I, PREMIUL II, PREMIUL III 
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SAU MENȚIUNE LA ETAPA 

NAȚIONALĂ A OLIMPIADELOR; 

A.1.1 Premierea elevilor aflați în clasele 

învățământului gimnazial 

         X    

A1.2 Premierea elevilor aflați în clasele 

învăţământului liceal 

             

A1.3 Premierea elevilor aflați în clasele 

învăţământului profesional 

             

A2 PREMIEREA ELEVILOR AFLAȚI ÎN 

CLASELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

GIMNAZIAL, LICEAL SAU 

PROFESIONAL,  CARE AU OBȚINUT 

MEDIA GENERALĂ 10 ÎN ANUL 

ȘCOLAR 2017-2018; 

          

 

   

A 2.1 Premierea elevilor aflați în clasele 

învățământului gimnazial 

          

X 

   

A 2.2 Premierea elevilor aflați în clasele 

învăţământului liceal 

             

A 2.3 Premierea elevilor aflați în clasele 

învăţământului profesional 

             

A3 PREMIEREA ELEVILOR AFLAȚI ÎN 

CLASELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

GIMNAZIAL, LICEAL SAU 

PROFESIONAL, CARE AU OBȚINUT 

MEDIA GENERALĂ ÎNTRE 9,50 – 9.99  

ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 ȘI CARE 

AU OBȚINUT MEDIA GENERALĂ 10 LA 

PURTARE ÎN ANUL ȘCOLAR 

RESPECTIV 
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A 3.1 Premierea elevilor aflați în clasele 

învățământului gimnazial 

         X    

A 3.2 Premierea elevilor aflați în clasele 

învăţământului liceal 

             

A 3.3 Premierea elevilor aflați în clasele 

învăţământului profesional 

             

A 4 PREMIEREA ELEVILOR AFLAȚI ÎN 

CLASELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

GIMNAZIAL, LICEAL SAU 

PROFESIONAL, CARE AU OBȚINUT 

MEDIA GENERALĂ ÎNTRE 8,50 – 9.49  

ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 ȘI CARE 

AU OBȚINUT MEDIA GENERALĂ 10 LA 

PURTARE ÎN ANUL ȘCOLAR 

RESPECTIV 

             

A 4.1 Premierea elevilor aflați în clasele 

învățământului gimnazial 

         X    

A 4.2 Premierea elevilor aflați în clasele 

învăţământului liceal 

             

A 4.3 Premierea elevilor aflați în clasele 

învăţământului profesional 

             

A5 ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT ȘI 

PROMOVARE 

    

X 

 

X 

        

A6 ACTIVITĂȚI DE ORGANIZARE A 

GALEI PREMIILOR PRIMĂRIEI 

CAPITALEI 

      

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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A7 PLATA CONTRIBUŢIILOR CĂTRE 

STAT PENTRU ACORDAREA DE 

PREMII/STIMULENTE, dacă este cazul 

          

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

* Se numerotează activitatea principală și subactivitățile (dacă acestea există): de exemplu, A.1.1 semnifică subactivitatea numărul 1 propusă în cadrul activității principale A1 
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Unitatea de învațământ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150 

 

În aplicarea HCGMB nr. 311/2018 

Conform DPG nr. 1673/2018  

  

    

 
 

Beneficiar: ____________________________ 

Denumirea proiectului: __________________ 

Contract de finanțare nr. ________________ 

RAPORT TEHNICO-FINANCIAR FINAL nr... 

Perioada de implementare: __________ 

A. DATELE DE CONTACT ALE BENEFICIARULUI 

Denumire unitate de învățământ  

Cod SIIIR  

Adresă  

Localitate  

Sector  

Persoană de contact  

Telefon fix/Fax   

Mobil  

E-mail  

Pagină web  

B. INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

Titlul Proiectului (și după caz, 

acronimul) 
 

Valoarea totală a grantului (LEI)  

Valoarea totală a cheltuielilor efectuate 

(LEI) 
 

Grupul țintă 
Perioada de 

implementare 

Valoare 

estimată 

Valoare 

realizată  

Numărul ELEVILOR participanți în proiect 

care au participat la olimpiade școlare 

și concursuri școlare, organizate pe 

discipline de învățământ, și au obținut 

premiul I, premiul II, premiul III sau 

mențiune la etapa națională a 

olimpiadelor 

   

Numărul elevilor participanți în proiect, 
AFLAȚI ÎN CLASELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

GIMNAZIAL, LICEAL SAU PROFESIONAL,  

CARE AU OBȚINUT MEDIA GENERALĂ 10 ÎN 

ANUL ȘCOLAR 2017-2018 
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…………….    

Numărul cadrelor didactice participante 

în proiect 
   

Numărul părinților participanți în proiect    

C. INDICATORI ATINȘI 

Denumirea indicatorului 
Valori propuse Valori realizate 

  

Indicatori  

   

   

În cazul neatingerii indicatorilor propuși, se vor prezenta, pe scurt, motivele nerealizării acestor 

indicatori și măsurile propuse pentru continuarea intervențiilor menite a conduce la realizarea 

lor în viitor. 

 

D. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR ȘI A REZULTATELOR OBȚINUTE 

În această secțiune se prezintă succint activitățile realizate în cadrul proiectului, inclusiv 

rezultatele obținute, în corelație cu propunerea de proiect aprobată, anexă a Contractului de 

finanțare. De asemenea, se prezintă problemele/dificultățile întâmpinate și măsurile de 

corectare implementate, inclusiv orice aspect relevant survenit pe parcursul implementării 

proiectului. 

 

 

 

E. IMPLICAREA COMUNITĂȚII ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

Descrieți modul de participare a comunității în implementarea proiectului.  

 

 

 

F. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI (max. 1 pag.) 

În această secțiune se prezintă detaliat strategia de continuare pe termen mediu și lung a 

activităților proiectului (inclusiv implicarea comunității), după finalizarea acestuia, din 

perspectivă instituțională, tehnică și financiară, în corelație cu Planul de Acțiune al Școlii 

revizuit. 

 

 

Raport de cheltuieli 

Perioada de implementare ___________________  

Nr. 

crt. 

Denumire activitate / Tip cheltuială Buget 

estimat 

Total 

cheltuieli 

% ponderea 

activităților 
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 PREMIEREA ELEVILOR CARE AU PARTICIPAT 

LA OLIMPIADE ȘCOLARE ȘI CONCURSURI 

ȘCOLARE, ORGANIZATE PE DISCIPLINE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT, ȘI AU OBȚINUT PREMIUL I, 

PREMIUL II, PREMIUL III SAU MENȚIUNE LA 

ETAPA NAȚIONALĂ A OLIMPIADELOR; 

  Min 80% din 

din valoarea 

bugetului 

estimat pentru 

premierea 

elevilor  

 Premierea elevilor aflați în clasele învățământului 

gimnazial 
   

 Premierea elevilor aflați în clasele învăţământului 

liceal 
   

 Premierea elevilor aflați în clasele învăţământului 

profesional 
   

 PREMIEREA ELEVILOR AFLAȚI ÎN CLASELE 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GIMNAZIAL, LICEAL SAU 

PROFESIONAL,  CARE AU OBȚINUT MEDIA 

GENERALĂ 10 ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018; 

   

 Premierea elevilor aflați în clasele învățământului 

gimnazial 
   

 Premierea elevilor aflați în clasele învăţământului 

liceal 
   

 Premierea elevilor aflați în clasele învăţământului 

profesional 
   

 PREMIEREA ELEVILOR AFLAȚI ÎN CLASELE 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GIMNAZIAL, LICEAL SAU 

PROFESIONAL, CARE AU OBȚINUT MEDIA 

GENERALĂ ÎNTRE 9,50 – 9.99  ÎN ANUL ȘCOLAR 

2017-2018 ȘI CARE AU OBȚINUT MEDIA 

GENERALĂ 10 LA PURTARE ÎN ANUL ȘCOLAR 

RESPECTIV 

   

 Premierea elevilor aflați în clasele învățământului 

gimnazial 
   

 Premierea elevilor aflați în clasele învăţământului 

liceal 
   

 Premierea elevilor aflați în clasele învăţământului 

profesional 
   

 PREMIEREA ELEVILOR AFLAȚI ÎN CLASELE 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GIMNAZIAL, LICEAL SAU 

PROFESIONAL, CARE AU OBȚINUT MEDIA 

GENERALĂ ÎNTRE 8,50 – 9.49  ÎN ANUL ȘCOLAR 

2017-2018 ȘI CARE AU OBȚINUT MEDIA 

GENERALĂ 10 LA PURTARE ÎN ANUL ȘCOLAR 

RESPECTIV 
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 Premierea elevilor aflați în clasele învățământului 

gimnazial 
   

 Premierea elevilor aflați în clasele învăţământului 

liceal 
   

 Premierea elevilor aflați în clasele învăţământului 

profesional 
   

 ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT ȘI 

PROMOVARE 

  Max. 5% din 

valoarea 

bugetului 

estimat pentru 

premierea 

elevilor 

 ACTIVITĂȚI DE ORGANIZARE A GALEI 

PREMIILOR PRIMĂRIEI CAPITALEI 

  Max. 5% din 

valoarea 

bugetului 

estimat pentru  

premierea 

elevilor 

 PLATA CONTRIBUŢIILOR CĂTRE STAT 

PENTRU STIMULENTE FINANCIARE 

(PREMII), DACĂ ESTE CAZUL 

 

  Dacă este 

cazul  

 TOTAL BUGET (A+B+C+D+E+F+G), din 

care: 

  100% 

a Cheltuieli operaționale    

 TOTAL BUGET (a+b+c+d+e+f+g)   100% 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT REPREZENTANT LEGAL 

Denumire 

_______________________ 

Nume, prenume ____________ 

Funcție: ____________ 

Semnătura și stampila ____________ 

 

 

 


