
 

Aprobat: ISJ Hunedoara 

 

 

 

A. Date privind proiectul 

Denumirea proiectului  Top 10 GM 
 

Scop,  

Premierea primilor 10 elevi ai liceului  în funcție de următorii parametrii: 

1. rezultate la învățătură,  
2. participări la derularea proiectelor școlii,  
3. rezultate la Olimpiadele Școlare,   
4. conduita în școală.  

 

 

Parteneri: 

 
Asociația PROȘCOALA 

Prof. Simina Marius 
 

Sprijin solicitat 

partenerilor 
Parteneri 

Contribuţia solicitată 

partenerilor 

Financiar, Logistic 
Asociația PROȘCOALA 

Prof. Simina Marius 

1500 lei/în primul an 

1000 lei (materiale sportive) 
 

Buget 
 - lei - 

Nr 

crt 

Programul, proiectul, acţiunea, activitatea, 

categoriile de cheltuieli (*) 

Valoarea totala 

lei 

Instituţia finanţatoare                               

 

Proiectul: TOP 10 GM 2500 As. ProScoala+ 

Prof. Simina Marius 

1 

Cheltuieli totale  

din care: 

 

1. premiere în bani 

2. premiere trofee, diplome şi obiecte sportive 

3. cheltuieli  pentru organizare (afișe pliante) 

2500 

 

1600 

600 

300 

 

 

 

As ProScoala 

Prof. Simina Marius 

Prof. Simina Marius 

 

 

Descrierea succintă si justificarea proiectului  
 

Acţiuni ce se vor desfăşura: 

      Faza I: Monitorizarea parametrilor  specifici proiectului pentru primii 10 elevi din fiecare clasă a 

liceului (sfârșitul fiecărui semestru  - activități de vacanță) 

      Faza a II: Centralizarea rezultatelor ( ultima săptămână de școală) 
      Faza a III-a : Festivitatea de premiere ( începutul anului școlar viitor) 
Parametrii specifici vor fi colectați în colaborare cu diriginți fiecărei clase.  
Tabele cu elevii participanți se vor depune  în prima zi după stabilirea încheierii situațiilor școlare 
anuale în baza unor formulare tipizate. Se vor lua în calcul primii 10 elevi din fiecare clasă, în 
ordinea mediilor obținute la sfârșitul anului școlar. 
 
 

Perioada de 

desfăşurare 

Perioada 

anilor școlari 
Locul de 

desfăşurare 
Grup Șolar GRIGORE MOISIL Deva 



Obiective specifice  1. Emulația și promovarea bunelor practici în rândul elevilor. 
2. Recompensarea financiară şi materială a elevilor clasificați în TOP 
10 GM (sume în bani+ trofee+diplome+ materiale sportive) 

 

 

Indicatori asumaţi ( de realizat) Denumire indicator 
Măsura 
atinsă          

cantitativi 

Nr participanţi 300 

Timp/perioada Anul școlar 

Organizatori 3 

calitativi 

Transmitere mesaj acţiune f. bine 

Impactul acţiunii f. bine 

Propagarea informaţiilor f. bine 

de eficienţă 
Cheltuieli /lei 2500 

Raport cost /beneficiu 
Favorabil  - 

beneficiu 

 
BENEFICIARI/ PARTICIPANTI/GRUP TINTA 

Grup ţintă Nr. Descriere grup ţintă/beneficiari                                                 

Beneficiari direcţi  200 

participanți 
Elevi de liceu din cadrul GS GM Deva 

Beneficiari indirecţi Şcoala, societatea, familia participanţilor direcţi 

 

Continuitatea acţiunii  

Acţiunea va fi  tradiţionalizată şi se va desfăşura pe tot parcursul anului 

școlar. În funcţie de rezultatele obţinute de elevi și de resursele atrase  
acţiunea se va dezvolta ca anvergură. 
 

 

Mediatizarea acţiunii  
Evenimentul va fi mediatizat în presa locală. 

 

 

B. Date privind organizatorul principal 

Denumirea: Grup Școlar GRIGORE MOISIL 
Adresa: 

Strada: Titu Maiorescu Nr. 24 Bl.  Sc. Ap. 

Judeţ/Sector: Hunedoara Localitate: Deva  
Telefon: 0254/221280 Fax: 

E-mail: moisildeva@yahoo.com 

moisildeva@gmail.com 

Altele: 

Echipa responsabila de derularea proiectului: 

Funcţia in cadrul proiectului Nume si prenume Nr. telefon 

Organizator/director proiect 

 
Vlad Cristina 0254/221280 

Inițiator/coordonator 

 
Simina Marius 0722/710773 

Responsabili cu probleme 

organizatorice 

 

Vulea Camelia 

Sortan Joca Violeta 

Petraș Alin 

07457/88100 

 

 

Director, Prof. Cristina Vlad       Întocmit  Prof.   SIMINA Marius



 Formular participare elevi TOP 10 GM             Vizat: Director 

                              

             
 

Tabel nominal cu elevii clasei a ______-a ____, care întrunesc condițiile de participare în cadrul proiectului TOP 10 GM 2012-2013 

    

ID 
Numele  

prenumele 
CNP 

Media 

generală 

>=7,5 

Punctaj 

participare 

la olimpiade 

școlare 

Punctaj 

participare 

la proiecte 

școlare 

Punctaj 

total 

obținut 

Semnătura dirigintelui 

pentru validare 

0 1 2 4 5 6 7=4+5+6 8 
1.   

 

      

2.   

 

      

3.   

 

      

4.   

 

      

5.   

 

      

6.   

 

      

7.   

 

      

 

 Tabelul va fi completat sub responsabilitatea dirigintelui  conform anexei. 
 NOTE: Condiții de ELIGIBILITATE: 

  Pot participa 10 elevi din fiecare clasă/învățământ de zi, care  la sfârșitul anului școlar 2012-2013, au avut media generală >=7,5, doar dacă au avut media 10 la purtare.  

 În caz de egalitate de puncte se va lua în calcul, media mai mare, obținută de elevii în cauză la Lb . și literatura Română. Dacă egalitatea se păstrează în continuare se 

va lua în calcul Matematica. Ultima departajare va fi făcută cu ajutorul mediilor la disciplinele de specialitate. 
 

       Întocmit: Diriginte/Numele prenumele/:Semnătura 

               Data:



LICEUL TEHNOLOGIC   G R I G O R E   M O I S I L   D e v a 

Proiect   

pentru organizarea  acțiunii TOP 10 GM 
 

 - 4 - 

  

 

 

ANEXA CU PUNCTAJUL ATRIBUIT: 

 

Pentru completarea coloanei 7 din formularul de participare se va folosi următoarea formulă: 

 Col 7 = Col 4(media generală)+Col 5 (punctajul obținut la olimpiade școlare) +col 6 

(punctajul  obținut în urma participării la proiecte școlare). 

 

 Pentru completare Coloana 5: Punctajul obținut în urma participării la 

olimpiadele naționale școlare se va atribui după cum urmează: 

 0,5 puncte+: 

Nivel 

Locul obținut 

Școlar Municipiu Județ Zonă Național Internațional 

I 0,5 1 3 5 10 50 

II 0,3 0,7 2 3 7 30 

III 0,2 0,5 1 2 5 20 

  

Notă: Dovada participării la olimpiade școlare și/sau, după caz, locul ocupat, trebuie depusă ca 

 anexă la tabelul de participare cu mențiunea -  pentru elevul …………...…………… 

(numele, prenumele). 

 

 Pentru completare Coloana 6: Punctajul obținut în urma participării la 

proiecte școlare, se va atribui după cum urmează: 

   

Nivel Școlar Municipiu Județ Zonă Național Internațional 

Punctaj 0,5 1 3 5 10 50 

 

 

Notă: Proiectul școlar care poate fi punctat trebuie să îndeplinească minimum următoarele 

 condiții: 

 -  să fie validat (aprobat sau vizat)  de unitatea de învățământ sau de forurile 

superioare acesteia,  

  - să fie depus în formă scrisă (copie ca anexă) cu mențiunea – pentru elevul 

…………………………………… (numele, prenumele).  

 

 

Comisia de validare a rezultatelor evaluării proiectului formată din următorii  profesori: 

 

  Simina Marius – inițiator/coordonator proiect 

  Vulea Camelia – președinte AP 
  Cristina Vlad - director proiect 

Petraș Alin - membru 
 

  

    

 
 


