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I. Raport financiar

Fonduri provenind din tranșa nr. 5

(solicitată în ianuarie 2021), în

valoare de 90979 lei, virată în două
etape:

1. 56213 lei în martie 2021

2. 34766 lei în mai 2021



I. Raport financiar
Cheltuieli efectuate: 38900.49 lei

1. Plata salariilor, pentru perioada octombrie–decembrie
2021, ale profesorilor din echipa de implementare, în
valoare de 18156 lei;

2. Achiziții materiale activități instruire – Memory stick –
45.01 lei;

3. Achiziții de bunuri și echipamente pentru dotarea școlii
– au fost realizate integral până la finalul anului
precedent (al IV-lea de proiect).

4. Achiziții servicii de turism (excursia Iași-Sucevița):
20699.48 lei



II. Raport tehnic

• Resurse umane implicate:

A. 56 de elevi, dintre care: 

-32 cooptați în activități de pregătire remedială
(„Bacul, mai accesibil decât crezi”) – 16 din clasele
a XI-a, la limba română și matematică și 16 din
clasele a XII-a, la limba română, matematică și, în
funcție de opțiunile pentru a treia probă de
bacalaureat, la biologie, fizică sau informatică;

-24 din clasele IX-XI au fost distribuiți în cele 3
grupe (Base_Programming, Base_TIC și
Info_Robotică) de la activitatea „Clubul de Info”;



II. Raport tehnic
• Resurse umane implicate:

B. 10 profesori din echipa de implementare: 

-2 profesori de matematică
-2 profesori de limba română
-1 profesor de biologie

-1 profesor de fizică
-3 profesori de informatică
-1 profesor discipline tehnice;

C. 4 membri din echipa de management:

-coordonatorul de grant (managerul de proiect)

-asistentul manager

-responsabilul de achiziții
-responsabilul financiar.



II. Raportul tehnic
I. Activități pedagogice și de sprijin:

1. „Bacul, mai accesibil decât crezi”- pregătire 
suplimentară pentru examenul de bacalaureat 

2. „Clubul de info”- activitate de dezvoltare a 

competențelor informatice

II. Activități extracurriculare:

1. „Ferestre spre viitor”- vizite la instituții de 
învățământ superior 

2. „Drumuri spre cunoaștere”- excursii tematice

III. Activități de management



II. Raportul tehnic
Realizări la finalul semestrului I al anului V de prelungire a proiectului:

I. Activități pedagogice și de sprijin:

1. „Bacul, mai accesibil decât crezi”

- constituirea unui număr de 9 grupe a câte 8 elevi (3 – limba română, 3 -matematică, 1 -
biologie, 1 - fizică, 1 - informatică);

- efectuarea unui număr de 126 de ședințe a câte 2 ore (252 ore/semestrul I.

2. „Clubul de info”

- constituirea a 3 grupe de câte 8 elevi;

- efectuarea unui număr de 42 de ședințe a câte 2 ore (84 ore/ semestrul I) .

II. Activități extracurriculare:

1. „Ferestre spre viitor”

- A fost efectuată, în mod fizic, 1 din cele 6 vizite la instituții de învățământ superior prevăzute
pentru anul V (la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași)

2. „Drumuri spre cunoaștere”-

- A fost efectuată, în mod fizic, ultima din cele 4 excursii tematice prevăzute în cadrul
proiectului: „Ținut al legendei, trecutului și spiritualității-Bucovina”.



II. Raportul tehnic

III. Activități de management

-Planificarea, monitorizarea și raportarea (tehnico-financiară) lunară a activităților proiectului;

-Realizarea demersurilor prevăzute de metodologia proiectului pentru efectuarea plăților și a

tuturor achizițiilor de materiale și servicii programate pentru anul V;

-Consultări permanente ale echipei de implementare în vederea optimizării activităților

programate pentru anul V de prelungire a proiectului;

-Asigurarea suportului material și logisitic necesar profesorilor responsabili de organizarea și
desfășurarea activităților extracurriculare: excursia tematică și vizita la facultate ;

-Pregătirea documentelor necesare înaintării către UMPFE a solicitării nr. 6 (ultima) de

deschidere a creditelor (termen: 20 ianuarie 2022).



Analiza SWOT (I)
• Puncte tari:

-derularea tuturor activităților pedagogice și de sprijin prevăzute pentru semstrul I al anului V, conform
planificării, în mod fizic, iar, la nevoie, prin decizie CA, on-line, pe fondul pandemiei de coronavirus;

-realizarea celei de-a patra excursii tematice din cadrul proiectului, prevăzută pentru acest an;

-efectuarea integrală, pentru toate activitățile, a plăților salariale atât pentru profesorii din echipa de
implementare cât și pentru cei responsabili de organizarea și desfășurarea excursiei tematice;

-îndeplinirea multora din obiectivele și indicatorii proiectului prevăzuți pentru anul în curs;

-disponibilitatea profesorilor și a membrilor echipei de management de a lucra suplimentar în condițiile unui
volum de muncă ce depășește cu mult normele prevăzute în contracte, iar în cazul echipei de management,
fără a fi remunerați (în schema bugetară pe anul în curs nu au fost aprobate fonduri);

-sprijinul conducerii școlii în asigurarea mijloacelor necesare desfășurării activităților, mai ales pe perioadele
când proiectul nu a dispus de resurse materiale și financiare proprii;

• Puncte slabe:

-birocrația excesivă;

-proceduri de achiziție restrictive și greoaie;

-decalarea unora dintre activitățile proiectului, în urma sincopei din anul al II-lea, supraîncărcarea anului IV
cu multe din activitățile neefectuate în anii anteriori, din lipsă de fonduri saqu motive pandemice, și
prelungirea cu încă un an a proiectului;

-volumul mult prea mare de muncă față de norma prevăzută în contract în ceea ce privește activitățile de
management, asociat și cu faptul că doi dintre membrii echipei predau discipline de examen prestând și
servicii de pregătire remedială.



Analiza SWOT (II)
• Oportunități:

-păstrarea neschimbată a componenței echipei de management;

-disponibilitatea membrilor echipei de implementare, precum și a celei de management la eforturi suplimentare și de

adaptare a strategiilor la condițiile activității didactice on-line;

-ameliorarea, încă de la începutul anului IV, a ritmului de creditare, fapt ce a permis efectuarea plăților salariale la

termen și a tuturor achizițiilor de bunuri și servicii din planul de achiziție;

-dotarea elevilor și profesorilor din echipă cu dispozitive electronice și alte resurse materiale achiziționate din

fondurile proiectului pentru o mai bună desfășurare a activităților, mai ales în condițiile derulării lor online;

-lansarea, în perspectivă apropiată, a solicitării ultimei tranșe (nr. 6) în vederea asigurării fondurilor necesare pentru

derularea celorlalte activități prevăzute pentru anul V și, în consecință, a îndeplinirii obiectivelor proiectului și
indicatorilor asumați;

-speranța (re)motivării elevilor de a avea o participare mai bună la activitățile viitoare ale proiectului ca urmare a

realizării excursiilor tematice.

• Amenințări:

-interesul scăzut al multor elevi care ar trebui să constituie, conform prevederilor proiectului, grupul țintă pentru

activitățile desfășurate în cadrul acestuia;

-scăderea numărului de elevi la nivelul unității de învățământ și pierderea unor specializări (matematică-informatică)

care asigurau resursa umană necesară pentru constituirea grupului țintă la unele activități ale proiectului (Clubul de

Info).



Echipa de implementare anul V
I.1. Bacul, mai accesibil decât crezi

• Limba română
prof. Adina Maria Baibarac

prof. Otilia Ursache

• Matematică
prof. Mariana Bîrghișan

prof. Nicoleta Gina Rusu

• Biologie

prof. Irina Florentina Guțu
• Fizică

prof. Daniela Baban

• Informatică
prof. Domnica Chirilă

I.2. Clubul de info

prof. Ecaterina Lombadă
prof. Marcel Grigoraș
prof. Adrian Tomuș

II. 1. Ferestre spre viitor

prof. Otilia Ursache, prof. Mariana Bîrghișan, prof. Nicoleta Gina Rusu, 

prof. Felicia Grădinaru (colaborator)

2. Drumuri spre cunoaștere

prof. Daniela Baban, prof. Ana-Maria Bogdan, prof. Ecaterina Lombadă



Echipa de management

• Coordonator de grant: 

prof. Adina Maria Baibarac

• Asistent manager:

prof. Daniela Baban

• Responsabil de achiziții:

ing. prof. dr. Adrian Marius Tomuș

• Responsabil financiar:

ec. Laura Codreanu



Mulțumiri tuturor celor care au contribuit de-a 

lungul timpului la derularea proiectului și, în 

mod deosebit, celor care au făcut posibilă
desfășurarea lui cu succes și

în cel de-al V-lea an!


