
 

 

  ANEXA 18 

Raport de Activitate1 septembrie 2018 

Codul proiectului: POCU/74/6/18/106957 

Titlul proiectului: “RE-Activ - Reducerea abandonului școlar printr-un set de activități educaționale 
adaptate la nevoile specifice ale copiilor” 

       Beneficiar /       Partener:  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ARGEȘ 

Numele şi prenumele expertului: POPA LIVIU 

Poziția în cadrul proiectului: Expert educațional primar 

Nr. și tipul contractului2: CIM Nr. 134/17.09.2018 

Categorie expert: < 5 ani  

1. Prezentare succintă a activității prestate în perioada de raportare 

Nr
. 

crt
. 

Nr. / titlul 
activității 
conform 

cererii de 
finanțare3 

Responsabilități și 
sarcini conform 

contractului / fișei 
postului4 

Activitate prestată5 
Rezultate obținute / 
materiale elaborate / 

livrabile6 

Nr. 
ore 

lucra
te7 

1. A.4 / 
Desfășurarea 
programului 
educațional 
destinat 
prevenirii și 
reducerii 
părăsirii 

timpurii a 
școlii pentru 
un numar de 
250 elevi din 
învățământul 
primar 

- Supravegherea și 
îndrumarea copiilor 
în procesul de 
învățare-consolidare 
după programul de 
școală în 
concordanță cu 
cerințele specifice de 

la clasă; 
 
- Acordarea de 
suport copiilor în 
vederea efectuării 
temelor pentru 
acasă; 
 
- Elaborarea 
rapoartelor de 
progres pentru 
fiecare elev din  

Activități de 
supraveghere și 
îndrumare în 
efectuarea temelor 
 
Activităţi de 
dezvoltare pentru 
elevii capabili de 

performanță/ 
Activități remediale 
 
Activități tematice:  
- „Alfabetul 
legumelor și 
fructelor, cele mai 
sănătoase alimente!” 
-„Invitaţie la 
lectură!” 
- „Cine sunt eu?” 
-„Cum folosim 

Centralizare nr. de 
telefon părinți 
 
Planificarea 
activităților pe luna 
septembrie 
 
Lista de prezență luna 

septembrie 
 
Caiet de teme română 
eleva, “Baltariu 
Ariana” 
 
Caiet de teme 
matematică eleva 
“Teodorescu Daria” 
 
Fise de lucru-
matematica 

 
 
 
 
 
 

21 
ore 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Nu se solicită pentru experţii externalizați în baza unui contract de prestări servicii și pentru experții pe termen scurt 
contractați în baza unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor. 
2 Se va menționa numărul contractului prin care este angajat expertul precum și tipul contractului. 
3 Se va menționa numărul și titlul activității proiectului la realizarea căreia expertul contribuie prin execuția sarcinii 
respective. 
4 Expertul va prezenta succint rolul său în cadrul proiectului, responsabilitățile și sarcinile specifice asumate prin 
contract. 
5 Se va menționa pe scurt activitatea prestată în funcție de sarcina asumată prin contract. 
6 Se vor menționa rezultatele obținute / livrabilele sau materialele elaborate în contextul activității prestate.  
7 Se vor totaliza numărul de ore alocate pentru execuția activității în luna de raportare.   

X  



 

 

 
grupa alocată; 
 
- Menținerea relației 
cu părinții elevilor în 
grupa alocată; 
 
- Participarea la 

evenimentele 
organizate în cadrul 
proiectului alături de 
elevi; 
 
- Realizarea oricăror 
altor sarcini din aria 
de responsabilitate și 
în conformitate cu 
pregătirea 
profesională 
solicitate de 
superiorul ierarhic. 

timpul?” 
-„Invitaţie la 
lectură!” 
- „Vrei să fii 
prietenul meu?” 
- „Minte sănătoasă în 

corp sănătos” 

Activități recreative:   
-jocul „Orchestra” 
- jocurile „Ghemul” 
şi „Îmbrăţişări 
muzicale 
cooperative” 
-jocul „Microfonul 
fermecat”; 
- jocul  „Elefantul” 
- jocul” Scaunele 
muzicale” 
 

Fise de lucru –lb. 
romana 
Fișa de lucru pentru 
realizarea unui meniu 
zilnic sănătos 
 
Fișă de lucru pentru 
lectură 

„Desteptaciunea 
prostilor” de Vladimir 
Colin 
 
Fotografii 

 
2. Detalierea activităților realizate și a rezultatelor obținute 

Au fost elaborate și completate planificarea lunii septembrie și lista de prezență zilnică. 

Au fost supravegheați cei 20 de elevi și îndrumați în procesul de învățare-consolidare după 
programul de școală în concordanță cu cerințele specifice de la clasă; au fost îndrumați cei 
20 de elevi în efectuarea temelor pentru acasă la disciplinele: Română, Matematică. 
Au fost desfășurate cu elevii atât activități recreative, cât și activități tematice. 
S-a păstrat permanent legătura cu părinții elevilor. 

Grad de realizare a activității la data de 28 septembrie 2018  - 4,17% 
Activitatea a fost realizată conform graficului de activități în termenul stabilit. 
 

3. Întârzieri / probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice 
 Nu este cazul 

4. Anexe 
- Planificarea activităților pe luna septembrie 
- Caiet de teme română, eleva Baltariu Ariana 
 - Caiet de teme matematică , eleva Teodorescu Daria 
- DRAFT – Fisa de lucru pentru matematica 
- Fișa de lucru pentru matematica, eleva Dragusin Alexandra 
- DRAFT - Fișă de lucru pentru lectură „Desteptaciunea prostilor” de Vladimir Colin, elev 
Scarlat Vlad 

- Fișă de lucru pentru lectură „Desteptaciunea prostilor” de Vladimir Colin, eleva Dumitru 
Denisa 
- DRAFT- Fisa de lucru pentru limba romana 
-Fisa de lucru pentru limba romana, elev Gidoiu Darius 
- 1 fotografie -Fructe si legume haioase 
- 1 fotografie –Ziua Pacii 
- 1 fotografie jocul” Orchestra” 



 

 

-1 fotografie -creatie plastica cu frunze 
-1 fotografie-jocul „Ghemul” 
 
 

 
  Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea Codului penal privind falsul 
în declaraţii, că orele prestate și plătite din acest proiect sunt conforme cu realitatea și nu au 
fost decontate din altă sursă de finanțare. 

 

         Avizat8, 

Numele expertului: Popa Liviu                       Numele managerului de proiect: TUDOSOIU DUMITRU 

Semnătură:      Semnătură: 

Dată: 28.09.2018      Dată: 28.09.2018 

                                                             
8 Activitatea managerului de proiect va fi avizată de reprezentantul legal al Beneficiarului. 


