
 PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR NR. 199 din 13.03. 2018

„ȘCOALA ALTFEL” 

26-30 marti  2018

ARGUMENT

 „ COALA ALTFEL”Ș  se doreşte  a fi un proiect în care să predomine creativitatea, armonia, îndrăzneala, plăcerea şi relaxarea  prin
asigurarea unui mediu plăcut şi a unui cadru favorabil dezvoltării aptitudinilor , imaginaţiei, gândirii critice. 

Proiectul ,,SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN” îşi propune să realizeze :

 activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară; 
 crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară;
 implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
 facilitarea integrării institu iei în comunitate;ț
 crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un  nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile
extraşcolare;
 activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.

SCOPUL PROIECTULUI

Programul  urmareste  implicarea  tuturor  scolarilor,  a  cadrelor  didactice  si  a  parintilor  in  activitati  care  sa  raspunda  intereselor  si
preocuparilor diverse ale copiilor, sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora in diferite domenii, stimulandu-se participarea lor la actiuni
variate, imbunatatirea competentelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicarii verbale si nonverbale,  nivelul creativitatii.

OBIECTIVE

a)  Formarea/dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor;
b) Formarea/ dezvoltarea spiritului civic; 
c) Formarea comportamentului moral-civic al tinerilor i însu irea  normelor de conduită civilizată;ș ș
d) Formarea unor deprinderi şi atitudini moral-etice;
e)  Dezvoltarea spiritului de echipă;
g) Dezvoltarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor de cultură generală i de specialitate;ș
h) Consolidarea relaţiilor de prietenie şi ajutor reciproc;



i) Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi a abilităţilor practice, antreprenoriale;
j) Dezvoltarea imaginaţiei, a spiritului de observaţie, deprinderea de lucru în echipă;
k) Dezvoltarea creativită ii;ț
l) Orientarea colară i profesională a elevilor în vederea alegerii unei viitoare cariere prin interacţiunea cu personal specializat din diferite ș ș
domenii; 
m) Familiarizarea elevilor cu mediul academic i studierea cerin elor din acest mediu; ș ț
n) Formarea abilităţilor şi comportamentelor necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin activităţi de ecologizare; 
o) Educarea elevilor în spiritul unui stil de viaţă sănătos.

GRUP ŢINTǍ

 Beneficiari directi: elevii colii Gimnaziale ,,Ion Ghica”Ș

 Beneficiari indirecti: cadre didactice, părin ii copiilor, comunitatea locală.ț

REZULTATE AŞTEPTATE

 realizarea de produse artistico- plastice şi practice ;
 exersarea  sentimentelor  de prietenie şi colaborare între preşcolari;
 exersarea abilităţilor  de comunicare sociala;
 îmbogăţirea cunoştinţelor despre  oraşul în care locuiesc;
 exersarea comportamentelor ecologice , moral civice şi de protecţie personală;
 formarea unor abilităţi de lucru în echipă;
 exersarea deprinderilor  motrice învă ate.ț

EVALUAREA

 expoziţie cu lucrările elevilor; 
 fotografii din toate activităţile desfăşurate; 
 pliant cu instantanee de la activităţi
 fi e de activitate, fi e de lucru, procese verbale,ș ș  diplome, 
 fotografii, 
 materiale PPT, 
 crea ii artistice, ț
 panouri,
 site-ul colii.ș



                                                      PLANIFICAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITĂŢI            
„Şcoala Altfel”, Clasele 0-IV

26 - 30.03.2018

Interval orar 
Clasa 

LUNI
26 martie 2018

MARŢI
27 martie 2018

MIERCURI
28 martie 2018

JOI
29 martie 2018

VINERI
30 martie 2018

CP A 
Protea Clara

,,Cum circulam?”
a.Locul de 
desfasurare: sala de 
clasa;
b. Parteneri: Politia 
locala
c.Responsabil: 
Protea Clara

,,Sanatatea, cea mai
mare bogatie” 
a.Locul de 
desfasurare: sala de 
clasa;
b. Parteneri: parintii
c.Responsabil: 
Protea Clara

,,Tur de muzee” 
a.Locul de 
desfasurare: sala de 
clasa;
b. Parteneri: parintii
c.Responsabil: 
Protea Clara

,,Atelier de 
mestesuguri 
traditionale”-
Confectionare de 
ornamente, 
incondeiere oua” 
a.Locul de desfasurare: 
sala de clasa;
b. Parteneri: parintii
c.Responsabil: Protea 
Clara

,,Joaca-te de-a 
arhitectura- Constructii
Lego”
a.Locul de desfasurare: 
sala de clasa;
b. Parteneri: parintii
c.Responsabil: Protea 
Clara 

800-
1000

1000-
1200

,,Atelier de bune 
politete si 
maniere” 
a.Locul de 
desfasurare: sala de 
clasa;
b. Parteneri: parintii
c.Responsabil: 
Protea Clara

,,Carnavalul 
primaverii”
a.Locul de 
desfasurare: sala de 
clasa;
b. Parteneri: parintii
c.Responsabi:Protea 
Clara 

,,Vizitam fabrica de 
paine „
a.Locul de desfasurare: 
sala de clasa;
b. Parteneri: parintii
c.Responsabil: Protea 
Clara”

,,Sport si sanatate”
a.Locul de desfasurare: 
sala de clasa;
b. Parteneri: parintii
c.Responsabil: Protea 
Clara

CP B
Bârsanu 
Elena

LUNI
26 martie 2018

MARŢI
27 martie 2018

MIERCURI
28 martie 2018

JOI
29 martie 2018

VINERI
30 martie 2018

8-10 Discu ii  despreț
activită i,  obiceiuri,ț

Activitate
cu ,,AS NATURA”:

Vizite: Discu ii interactive cu ț
privire la Igiena 
alimentelor/personală 

Vizită AEROPORT 
Loc de desfasurare: 
Aeroport



tradi ii din perioadaț
Sărbătorilor
Pascale +  modelaj
(mâncare
tradi ională)ț

Loc de desfasurare: 
sala de clasa
Parteneri: parinti;
Responsabil: Barsanu
Elena

Jocuri de societate 
Loc de desfasurare: 
sala de sport
Parteneri: AS Natura
Responsabil:
Barsanu Elena

APAVITAL.

 Loc  de
desfasurare:
APAVITAL

Parteneri: parinti;
Responsabil:
Barsanu Elena

TIPOGRAFIE. 
Loc de desfasurare: 
Tipografie
Parteneri: parinti;
Responsabil:
Barsanu Elena

cu un invitat special, 
ASISTENT 
MEDICAL. 
Loc de desfasurare: sala
de clasa
Parteneri: parinti;
Responsabil:  Barsanu
Elena

Parteneri: parinti;
Responsabil:  Barsanu

Elena

10-
12

,,Încondeiere oua” 
Loc de desfasurare: 
sala de clasa
Parteneri: parinti;

Responsabil:
Barsanu Elena

Dans: ,,Zumba”
 Loc de desfasurare: 
sala de sport
Parteneri: AS Natura
Responsabil:
Barsanu Elena

,,Să mâncăm 
sănătos!” - Salată de 
fructe. Loc de 
desfasurare: sala de 
clasa
Parteneri: parinti;
Responsabil:  Barsanu
Elena

Vizionare film.
Loc de desfasurare: sala 
de clasa
Parteneri: parinti;
Responsabil:  Barsanu
Elena

CP C
Apopei 
Mãdãlina

LUNI
26 martie 2018

MARŢI
27 martie 2018

MIERCURI
28 martie 2018

JOI
29 martie 2018

VINERI
30 artie 2018

8-10 a)Discutii – traditii
si obiceiuri de 
Pasti 
Locul desfasurarii –
sala clasa
Responsabil de 
activitate:
Apopei Madalina-

a)Jocuri distractive 
– ascociatia As 
Natura
Locul desfasurarii: 
sala de sport, in 
natura
Parteneri: Asociatia 
AS NATURA
Responsabil de 

a)Vizionarea film – 
Cartea junglei 
Locul desfasurarii: 
sala de clasa
Responsabil de 
activitate:
Apopei Madalina-
Cristina

a)Activitate cu 
parintii – decorarea 
clasei pentru 
sarbatoarea Sfintelui 
Paste
Locul desfasurarii: sala
de clasa

a)Vizita la aeroport
Parteneri: Bortas
Loredana, Barsanu 
Elena, Marian Vladut si 
parintii 
Responsabil de 
activitate:
Apopei Madalina-



Cristina activitate:
Apopei Madalina-
Cristina si Asociatia 
AS NATURA

Parteneri: parintii

Responsabil de 
activitate:
Apopei Madalina-
Cristina

Cristina

10-12 a)Activitate de 
creatie – 
Incondeierea 
oualor
Parteneri: Bortas
Loredana, Barsanu 
Elena

Responsabil de 
activitate: Apopei 
Madalina Cristina

a)Zumba – 
ascociatia As 
Natura
Locul desfasurarii:
sala de sport 
Parteneri: Asociatia 
AS NATURA

Responsabil de 
activitate: Apopei 
Madalina-Cristina si 
Asociatia AS 
NATURA

a)Discutii si 
dezbateri pe baza 
filmului vizionat
Locul desfasurarii:
sala de clasa

Responsabil de
activitate: Apopei 
Madalina-Cristina

a)Joc si joaca – copiii 
si parintii
 Locul desfasurarii:
curtea scolii

Parteneri: parintii

Responsabil de
activitate: Apopei 
Madalin-Cristina

I A, IC
Radu Ana
Cozma 
Paraschiva

LUNI
26 martie 2018

MARŢI
27 martie 2018

MIERCURI
28 martie 2018

JOI
29 martie 2018

VINERI
30 martie 2018

8-10 ,,Pentru tine, 
primavara”
Loc de desfasurare: 
sala de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: Radu 
Ana, Cozma 
Paraschiva

,,Sanatatea, arta 
convietuirii cu noi 
n ine”ȋ ș

Loc de desfasurare: 
sala de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: Radu 
Ana, Cozma 
Paraschiva

,,Sport si sanatate” 
Loc de desfasurare: 
sala de sport;
Parteneri: parintii;
Responsabii: Radu 
Ana, Cozma 
Paraschiva

,,Sarbatoarea Invierii 
Domnului- moment 
sfant de bucurie” 
Datini si obiceiuri 
pascale
Loc de desfasurare: sala
de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: Radu 

,,Teatru de marionete” 
Loc de desfasurare: sala 
de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: Radu Ana, 
Cozma Paraschiva



Ana, Cozma Paraschiva
10-
12

,,Simfonia 
primaverii”
Loc de desfasurare: 
sala de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: Radu 
Ana, Cozma 
Paraschiva

,,Muzica si dans”- 
Zumba
Loc de desfasurare: 
sala de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: Radu 
Ana, Cozma 
Paraschiva

Atelier de 
lucru- ,,Olarit”
 Loc de desfasurare: 
sala de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: Radu 
Ana, Cozma 
Paraschiva

,,Teatru de 
marionete” 
Loc de desfasurare: sala
de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: Radu 
Ana, Cozma Paraschiva

,,Spectacol floral” 
Loc de desfasurare: sala 
de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: Radu Ana, 
Cozma Paraschiva

I B
Rotaru Dana

LUNI
26 martie 2018

MARŢI
27 martie 2018

MIERCURI
28 martie 2018

JOI
29 martie 2018

VINERI
30 martie 2018

8-10 Micii bucătari 
a.Locul de 
desfă urare: sala de ș
clasă
c.Parteneri: părin iiț
d.Profesori  
responsabili:Rotaru 
Dana

Primăvara- veselie 
i culoareș  

a.Locul de 
desfă urare: sala de ș
clasă
c.Parteneri: părin iiț
d.Profesori  
responsabili: Rotaru 
Dana

Atelier de pictură 
a.Locul de 
desfă urare: sala de ș
clasă
c.Parteneri: părin iiț
d.Profesori  
responsabili: Rotaru 
Dana Pictor Pintea 
Ioan

Învierea Domnului-
sărbătoare sfântă 
a.Locul de desfă urare: ș
sala de clasă
c.Parteneri: părin iiț
d.Profesori  
responsabili: Rotaru 
Dana Prof. religie 
Plămadă Mihaela

Atelier de dans 
a.Locul de desfă urare: ș
sala de clasă
c.Parteneri: părin iiț
d.Profesori  responsabili:
Rotaru Dana Coregraf 
Cătălina Negru

10-
12

„Sănătatea, dar de
pre !”ț
a. Locul de 
desfă urare: sala de ș
clasă
c.Parteneri: părin iiț
d.Profesori  
responsabili: Rotaru
Dana Asistentul 
medical al coliiș

Experimente cu 
reac ie i distrac ieț ș ț  
a.Locul de 
desfă urare: sala de ș
clasă
c.Parteneri: părin iiț
d.Profesori  
responsabili: Rotaru 
Dana Asocia ia ț
Bravo Events

Vizionare film  
”Savva- inimă de 
războinic” 
a.Locul de 
desfă urare: sala de ș
clasă
c.Parteneri: părin iiț
d.Profesori  
responsabili: Rotaru 
Dana

Concurs: ”Cine tie, ș
câ tigă!”ș  
a.Locul de desfă urare: ș
sala de clasă
c.Parteneri: părin iiț
d.Profesori  
responsabili: Rotaru 
Dana

Ia i- ora  de povesteș ș  
a.Locul de desfă urare: ș
sala de clasă
c.Parteneri: părin iiț
d.Profesori  responsabili:
Rotaru Dana

II A
Covãsneanu 

LUNI
26 martie 2018

MARŢI
27 martie 2018

MIERCURI
28 martie 2018

JOI
29 martie 2018

VINERI
30 martie 2018



Maria
8-10 JOC SI JOACA la 

IULLIUS Mall,
Loc de desfasurare: 
Iulius Mall;
Parteneri: parintii;
Responsabii: 
Covasneanu Maria

Ziua NATURII, 
vizita la muzee; 
Gradina 
BOTANICA 

Loc de desfasurare: 
muzee, Gradina 
Botanica;
Parteneri: parintii;
Responsabii: 
Covasneanu Maria

Concurs ,,COMUN
ICARE.RO ” 
(etapa locala) Loc 
de desfasurare: sala 
de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: 
Covasneanu Maria

Arta si talent- ,,Copiii 
au talent”; Loc de 
desfasurare: sala de 
clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: 
Covasneanu Maria

Concurs ,,FII 
INTELIGENT la 
Mate...” Loc de 
desfasurare: sala de 
clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: 
Covasneanu Maria

10-
12

Jocuri de societate 
in clasa
Loc de desfasurare: 
sala de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: 
Covasneanu Maria

,,Sanatatea darul de
pret” 
Loc de desfasurare: 
sala de clasa;
Parteneri: 
parintiiAsistent 
medical;
Responsabii: 
Covasneanu Maria

 ,,Festivalul 
primaverii”
Loc de desfasurare: sala
de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: 
Covasneanu Maria

Traditii si obiceiuri de 
PASTI Loc de 
desfasurare: sala de 
clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: 
Covasneanu Maria

II B
Etcu 
Florentina

LUNI
26 martie 2018

MARŢI
27 martie 2018

MIERCURI
28 martie 2018

JOI
29 martie 2018

VINERI
30 artie 2018

a)Traditii de Pasti-
discutii despre 
obiceiuri si traditii

Locul desfasurarii: 
sala de clasa
Responsabil 
activitate- Etcu 
Florentina

Vizionare film-
„Spirit”

a)„Pictam oua de 
Pasti”
Locul desfasurarii: 
sala
de clasa
Responsabil de
activitate: Etcu 
Florentina

a)Activitate muzicala 
cantam cu parintii

Locul desfasurarii: sala
de clasa
Parteneri: parintii
Responsabil de
activitate: Etcu Florentina

a)Joc si joaca –
„Vanatoarea de 
comori”
Locul desfasurarii –
terenul de sport
Responsabil De
activitate: Apopei 
Madalina-Cristina

a)Activitate de 
creatie 

a)Discutii pe tema a)Jocuri distractive 
pe

a)Activitate de creatie-
reamenajarea salii de 



„colajul Naturii”
Locul desfasurarii:
curtea scolii
Responsabil de
activitate: Etcu 
Florentina

filmului vizionat-
dezbateri

grupe
Locul desfasurarii:
curtea scolii
Responsabil de
activitate: Etcu 
Florentina

clasa
Locul desfasurarii: sala
de clasa
Responsabil de
activitate: Etcu Florentina

II C
RADU 
ELENA

LUNI
26 martie 2018

MARŢI
27 martie 2018

MIERCURI
28 martie 2018

JOI
29 martie 2018

VINERI
30 martie 2018

8-10 a). "Micii 
ecologisti" – 
activitate ecologica
b.Locul de 
desfă urare: curtea ș
scolii
c.Parteneri : părinţii
d. Profesor 
responsabil :E.Radu

«Tur de muzee »
,,Palatul Culturii »
,,Bojdeuca din 

icãuȚ  »
,,Otilia Cazimir « 
Cu Asociatia  Bravo
Events
b.Locul de 
desfă urare: Muzee ș
din Iasi
c. Parteneri: 
Asociaţia Bravo 
Events, părinţii
d. Profesor  
responsabil : Elena 
Radu

a.,,Vreau sa stiu 
mai mult ! » 
Concurs 
national ,,Comunic
are. Ortografie.ro »
Profesor  
responsabil:Radu 
Elena

a. ,,ARPAC –ABC-ul 
animalelor de 
companie,, 
b.Locul de desfă urare:ș
sala de clasă
c.Profesor  
responsabil:Radu Elena

a,,Vreau sa stiu mai 
mult ! »Concurs 
national,,Fii inteligenT 
la … matematica »
Profesor  
responsabil:Radu Elena

10-
12

b).,,OLARITUL-
străvechi meşteşug
românesc”
b.Locul de 
desfă urare: sala de ș
clasăc. Parteneri: 
Asociaţia Bravo 
Events, părinţii
d..Profesor  
responsabil:Elena 
Radu

a. »Sănătatea, un 
dar de preţ »
b.Locul de 
desfă urare: sala de ș
clasă
c.Parteneri: medicul 
şi asistentul medical 
al şcoliid.Profesor  
responsabil : Elena 
Radu

a.,,Lumea culorilor”-
concurs de desene pe 
asfalt
b.Locul de desfă urare: ș
curtea şcolii
c.Profesor  responsabil:

a).,,Sărbători de suflet -
Pa tele”ș
b.Locul de desfă urare: ș
sala de clasă
c.Parteneri: părin iiț
d.Profesori  responsabili:
Radu Elena

III A
Dumitrache 
Florentina

LUNI
26 martie 2018

MARŢI
27 martie 2018

MIERCURI
28 martie 2018

JOI
29 martie 2018

VINERI
30 martie 2018

8-10 a.,,Să cre tem ș
sănăto i,,-ș  

a.,,Pe urmele 
istoriei,,- vizită la 

a.,,Vreau să tiu ș
mai mult,,- 

a. „Atelierul 
fanteziei”- 

a.,,Vreau să tiu mai ș
mult,,- Concursul 



realizarea de 
postere- Piramida 
alimentelor 
sănătoase
b.Parteneri : 
medicul, asistentul 
medical al coliiș
c.Locul de 
desfă urareș  : sala de
clasă
d.Profesor 
responsabil : 
Dumitrache 
Florentina

Palatul de la 
Ruginoasa
b.Parteneri : 
Asociaţia Bravo 
Events, părinţii
c.Profesor 
responsabil : 
Dumitrache 
Florentina

Concursul Na ionalț
,,Comunicare.Orto
grafie.ro,,
b.Parteneri : Editura 
Nomina, Asocia ia ț
InteligenT Pite ti, ș
ISJ Ia iș
c.Locul de 
desfă urare: în ș
coalăș

d.Profesor  
responsabil:
Florentina 
Dumitrache
Radu Elena

confec ionarea de ț
felicitări pentru Pa teș
b.Locul de desfă urare: ș
sala de clasă
c.Profesor  responsabil:
Florentina Dumitrache

Na ional ,,Fii inteligent ț
la matematică,,
b.Parteneri : Editura 
Nomina, Asocia ia ț
InteligenT Pite ti, ISJ ș
Ia iș
c.Locul de desfă urare: ș
în coalăș
d.Profesor  responsabil:
Florentina Dumitrache
Radu Elena

10-
12

a.,,O jucărie, e o 
bucurie !,,- 
tombolă
b.Locul de 
desfă urareș  : sala de
clasă
c. Profesor 
responsabil : 
Dumitrache 
Florentina

a.« Copiii au 
talent » 
b.Locul de 
desfă urare: sala de ș
clasă
c.Profesor  
responsabil:
Florentina 
Dumitrache

a. «Marionnette 
Show »- spectacol de 
teatru
b.Locul de desfă urare: ș
sala de sport a coliiș
c. Parteneri: trupa de 
teatru, părinţii
d. Profesor  
responsabil:
Florentina Dumitrache

a.,,Lumea culorilor”-
concurs de desene pe 
asfalt
b.Locul de desfă urare: ș
curtea şcolii
c.Profesor  responsabil:
Florentina Dumitrache

III B
Marcu Rita- 
Geta

LUNI
26 martie 2018

MARŢI
27 martie 2018

MIERCURI
28 martie 2018

JOI
29 martie 2018

VINERI
30 martie 2018

„JOC şi JOACĂ” „ZIUA NATURII” SUNT
GOSPODAR

„ZIUA  ARTEI  şi
TALENTELOR”

ÎN VIZITĂ..

8-10 Familia-darul meu
cel mai de pre  ț
Loc de desfasurare: 
sala de clasa;

,,Primăvara”-

audi ie muzicală ț

Poezii – ,,La Pa teș  

Ora de bucătărie

,,Îmi pregătesc 
singur  o salată de 
fructe”

,,Aripi de poveste” 
Loc de desfasurare: sala
de clasa;
Parteneri: parintii;

Tur pietonal- 
Bulevardul tefan cel Ș
Mare – palatul Culturii
Loc de desfasurare: B-



Parteneri: parintii;
Responsabii: Marcu
Rita

Loc de desfasurare: 
sala de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: Marcu 
Rita

 Loc de desfasurare: 
sala de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: Marcu 
Rita

Responsabii: Marcu 
Rita

dul Stefan cel Mare
Parteneri: parintii;
Responsabii: Marcu Rita

10-
12

Mă joc desenând: 
Reprezentare în 
imagini- familia 
mea- 
Loc de desfasurare: 
sala de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: Marcu
Rita

,,Via a lui Iisus” - ț
povestire după 
imagini 
Loc de desfasurare: 
sala de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: Marcu 
Rita

Colaj cu materiale 
reciclabile sau 
materiale din 
natură
 Loc de desfasurare: 
sala de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: Marcu 
Rita

,,Sunt artist,, Teatru 
de păpu i,interpretareș
rol, interpretatre  
cântec etc.
 Loc de desfasurare: 
sala de clasa;
Parteneri: parintii;
Responsabii: Marcu 
Rita

III C
Borta  ș
Loredana

LUNI
26 martie 2018

MARŢI
27 martie 2018

MIERCURI
28 martie 2018

JOI
29 martie 2018

VINERI
30 martie 2018

8-10 a).,,Tradiţii şi 
obiceiuri de Paşti, 
la români” – 
prezentare ppt
b.Locul de 
desfă urare: sala de ș
clasă
c.Parteneri: părin iiț
d.Profesori  
responsabili
Bortaş Loredana   

a. »Minte sănătoasă
în corp sănătos - 
Zumba »
b.Locul de 
desfă urare: sala de ș
sport
c.Parteneri: 
Asociaţia AS Natura
Profesor  
responsabil : Bortaş 
Loredana 

b). "Micii 

«Cusături pe 
etamină »
b.Locul de 
desfă urare: sala de ș
clasa
c. Parteneri: Biserica
Înălţarea Domnului 
Leţcani II, părinţii
d. Profesor  
responsabil : Bortaş 
Loredana

a.,,Reţete tradiţionale 
de Paşti”- editarea 
unei broşuri
b.Locul de desfă urare: ș
sala de clasă
c.Profesor  responsabil:
Bortaş Loredana

a).Vizită la Aeroportul 
Iaşi
 b.Locul de desfă urare:ș
Aeroportul Iaşi
c.Profesor  
responsabil:Bortaş 
Loredana

10-
12

b).,,Încondeierea 
ouălor – tradiţie 
străveche 

b.Concurs 
national ,,Comunic
are. Ortografie.ro »

Expoziţie cu lucrările 
elevilor

b. Concurs national
 ,,Fii inteligenT la … 
matematica »



românească”
b.Locul de 
desfă urare: sala de ș
clasă
c. Parteneri: 
Biserica Înălţarea 
Domnului Leţcani 
II, părinţii
d.Prof resp:Bortaş 
L.

ecologişti" – 
activitate ecologică
b.Locul de 
desfă urare: curtea ș
şcolii
c.Parteneri : părinţii

Profesor  
responsabil:Bortaş 
Loredana

Loc de desfăşurare:
holul şcolii
Prof. resp. Bortaş 
Loredana

Profesor  responsabil 
Bortaş Loredana

IV A
Pãtra cu ș
Ionuț

LUNI
26 martie 2018

MARŢI
27 martie 2018

MIERCURI
28 martie 2018

JOI
29 martie 2018

VINERI
30 martie 2018

8-10  „Matematică 
distractiva”
Parteneri: Nu
Loca ie: coala ț Ș
Gimnazială „Ion 
Ghica” Ia i ș
Responsabil: Înv. 
Pătra cu Ionu  ș ț

 „Vizitator în 
ora ul meu”ș
Parteneri: Părin i ț
Loca ie: Grădina ț
Botanică „Anastasie 
Fătu”
Responsabil: Înv. 
Pătra cu Ionu  ș ț

„Să învă ăm despreț
meserii”
Parteneri: Părin iț
Loca ie: Editura ț
Taida Iasi
Responsabil: Înv. 
Pătra cu Ionu  ș ț

Atelier pictură 
Parteneri: Nu
Loca ie: coala ț Ș
Gimnazială „Ion 
Ghica” Ia i ș
Responsabil: Înv. 
Pătra cu Ionu  ș ț

Cinema la noi in clasa 
„Pistruiatul"
Parteneri: Nu
Loca ie: coala ț Ș
Gimnazială „Ion Ghica” 
Ia i ș
Responsabil: Înv. 
Pătra cu Ionu  ș ț

10-12  „Jocurile copilăriei 
”
Parteneri: Nu
Loca ie: coala ț Ș
Gimnazială „Ion 
Ghica” Ia i ș
Responsabil: Înv. 
Pătra cu Ionu  ș ț

Atelier de 
lucru-,,Fantezia 
primaverii”
 Parteneri: Nu
Loca ie: coala ț Ș
Gimnazială „Ion 
Ghica” Ia i ș
Responsabil: Înv. 
Pătra cu Ionu  ș ț

Atelier origami 
„Iepura ul Vesel”ș
Parteneri: Nu
Loca ie: coala ț Ș
Gimnazială „Ion Ghica” 
Ia i ș
Responsabil: Înv. 
Pătra cu Ionuș ț

Desene pe asfalt
Parteneri: Nu
Loca ie: coala Gimnazialăț Ș
„Ion Ghica” Ia i ș
Responsabil: Înv. Pătra cu ș
Ionu  ț

IV B LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI



Axinte Oana 26 martie 2018 27 martie 2018 28 martie 2018 29 martie 2018 30 martie 2018
a)Eu in viitor- 
dezbatere;
b)Sala de clasa;
c)Prof  Anca 
Chitosca;
d )Axinte 
Oana ,Anca 
Chitosca .

a)Jocuri sportive
b)Sala de sport;
c)prof. Sinescu 
Laurentiu;
d) Axinte Oana , 
Sinescu  Laurentiu.

a) Taina cartilor -
concurs ,,Cel mai bun 
recitator 
/povestitor’Concurs de 
ghicitori, rebusuri 
literare;
b)Sala de clasa;
c)Parintii;
d)Axinte Oana.
a)Bine ai venit, 
primavara !- 
cantece , poezii, 
colaje;
b)Sala de clasa;
c)Parintii;
d) Axinte Oana.

8-9 Pregatirea 
concursului;

9-10 Concursul
Comunicare .ro

a)Acordarea 
primului ajutor in 
caz de …….;
b)Sala de clasa;
c)Asistent medical  
scoala;
d)Axinte Oana.

a)Sarbatori Pascale-
traditii;
b)Sala de clasa ;
c)Parintii;
d) Axinte  Oana.

a)Spectacol  
Marionette Show;
 b)Sala de sport;
c)elevii altor clase.

8-9 
Pregatirea concursului 

9-10 Concursul 
Fii inteligent la 
matematica

a)Suntem mesteri mari-
realizarea de jucarii din 
materiale reciclabile;
b)Sala de clasa;
c)Parintii;
d) Axinte Oana.

DIRECTOR,                                                                                                                            CONSILIER EDUCATIV,
PAPAGHIUC VASILE                                                                                                             RADU ELENA



PLANIFICAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITĂŢI

„Şcoala Altfel”    26 - 30.03.2018, Clasele V-VIII

Interval
orar 

Clasa Luni 
a.Titlul/tipul 
activităţii/
proiectului; 
b.Locul de 
desfăşurare;
c.Parteneri
Profesor(i)implicaţ
i/ responsabil-
coordonator

Marţi
a.Titlul/tipul 
activităţii/
proiectului; 
b.Locul de 
desfăşurare;
c.Parteneri
Profesor(i)implicaţi
/ responsabil-
coordonator

Miercuri 
a.Titlul/tipul 
activităţii/
proiectului; 
b.Locul de 
desfăşurare;
c.Parteneri
Profesor(i)implicaţi
/ responsabil-
coordonator

Joi 
a.Titlul/tipul 
activităţii/
proiectului; 
b.Locul de 
desfăşurare;
c.Parteneri
Profesor(i)implicaţi
/ responsabil-
coordonator

Vineri 
a.Titlul/tipul 
activităţii/
proiectului; 
b.Locul de 
desfăşurare;
c.Parteneri
Profesor(i)implicaţi
/ responsabil-
coordonator

„JOC şi JOACĂ” „ZIUA NATURII” „ÎN VIZITĂ LA...” „ZIUA  ARTEI  şi
TALENTELOR”

„ZI  DEDICATĂ
FILMULUI – a 7-a
ARTĂ”

800-900 VA Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii
900-1200 a.Concurs  de

perspicacitate  /
Board Games

b.Sala de clasă

c.Elevii clasei a V-a
A  şi  profesor
Mînzală Cătălin

a.Vizită  în  zona  de
agrement  Ciric
(plimbare  în  pădure
şi  scurt  moment  de
ecologizare  şi  vizită
la  lacul  Veneţia,  Ci
ric 1 şi Ciric 2)
b. Zona de agrement
Ciric
c.Elevii claselor a V-
a A şi  C – profesor
Mînzală  Cătălin  şi
profesor Zaharia Ana
Maria

a.Vizită  la  cabinet
medical  somatologic
în  vederea  însuşirii
normelor  de  igienă
dentară  /  Vizită  la
secţia de Poliţie.
b. Cabinetul medical
JuniorMed  /  Secţia
de Poliţie
c.  Elevii  claselor  a
V-a  A  şi  C  –
profesor  Mînzală
Cătălin  şi  profesor
Zaharia Ana Maria

a.  Face  painting  /
Atelierul  de  gătit
Soft and Grace
b.  Sala  de  clasa  /
Atelierul  de  gătit
Soft and Grace
c. Elevii clasei a V-a
A  şi  profesor
Mînzală Cătălin

a.  Cinema  –  Film
„La  vita  e  bella”
(dezbatere
Holocaust)  /
Cinemacity
b.  Sala  de  clasa  /
Cinemacity
c.  Elevii clasei a V-a
A  şi  profesor
Mînzală Cătălin



1200-1300 Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

800-900 VB Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii
900-1200 a.Joc  şi  Joacă

(Activity, Şah, Jelly
Beans,  Măgăreaţă,
Concurs  Kendama,
Monopoly)
b.Sala de clasă
c.Prof.  Stanciu
Laura

a.Ziua Naturii
1.  Planta  mea
(fiecare îşi plantează
floarea  preferată  şi
va  avea  grijă  de  ea
tot semestrul)
2.  Comportarea
lichide  lor
feromagnetice
3.  Plantele
medicinale
(prezentare,
beneficii,  degustare
de ceaiuri)
b.Sala de clasă
c.Prof. Stanciu Laura

a.Plaiuri  bucovinene
–excursie  Gura
Humorului 
c.Prof. Stanciu Laura

a.Copiii au talent
b.Sala de sport
c.Prof. Stanciu Laura

a.Pantera  neagră  –
vizionare film
b.Cinemacity,  Iulius
Mall
c.Prof. Stanciu Laura

1200-1300 Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

800-900 VC Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii
900-1200 - ,,Încondeierea 

ouălor, me te ug ș ș
- ,, Ziua naturii” - 
vizită în Parcul de 

- ,, Un plus de 
informa ii despre ț

-„Copiii au talent” -,, Laborator 2.0 - 
Tainele tiin elor” ș ț - 



tradi ional.”ț
Locul: sala de clasă
Profesori 
coordonatori:
  - Mihaela Plamadă
  - Ana-Maria 
Zaharia

- ,,Joc i joacă” - ș
ah, Catan, ș

Saboteur, Nu te 
supăra, frate! 
Locul: sala de clasă
Profesori 
coordonatori:
  - Ana-Maria 
Zaharia
  - Claudia Samoilă

agrement Ciric, 
descoperirea 
frumuse ilor  ț
mediului 
înconjurător i ș
con tientizarea ș
importan ei păstrării ț
lui 

Locul : Parcul de 
agrement Ciric
Profesori 
coordonatori:
  - Ana-Maria 
Zaharia
  - Claudia Samoilă
  - Cătălin Mînzală

institu iile statului” ț
- vizită la o Sec ie deț
Poli ieț

Locul: Sec ia de ț
Poli ie ț
Profesori 
coordonatori:
  - Ana-Maria 
Zaharia
  - Cătălin Mînzală

- karaoke
-demonstraţii (judo 
etc.)
-copiii au talent

- „Cinema la noi nȋ
şcoală” - vizionare
film  i  dezbatereș  cu
privire  la  subiectul
propus de film

Locul: sala de sport
Profesori 
coordonatori:
  - Ana-Maria 
Zaharia
  - Anca Chito căș
  - C-tin Ilaș

participarea la o 
lec ie de tiin ă  ț ș ț
interactivă 
organizată la 
Muzeul tiin ei i Ș ț ș
Tehnicii            ,, 
tefan Procopiu” Ș

din cadrul 
Complexului Muzeal
,,Moldova” Ia iș

Locul: Complexul 
Muzeal ,,Moldova” 
Ia i (Palatul Culturii)ș
Profesori 
coordonatori:
  - Ana-Maria 
Zaharia

1200-1300 Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

800-900 VIA Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii
900-1200 a.Ateliere  şi

activităţi de tip joc 
b.Institutul  Cultural
Francez, Iaşi

a.Vizită  USAMV  –
sere  şi  plantaţii,
laboratoare.
Vizită  şi  ieşire  în

a.b.  Vizită  la:  ISUJ
Iaşi,  Muzeul  de
Geografie  şi
Geologie,

a.Atelier cu tematică
de Paşte
b.Sala de clasă
c.prof.  Ştefan  Iunia,

a.  Cinema  –
vizionare  de  film  în
cadrul şcolii
b.Sala de clasă



c.Profesor  Iunia
Ştefan

Grădina  Botanică,
Iaşi
b.USAMV-  Iaşi,
Grădina  Botanică,
Iaşi
c.Profesor  Iunia
Ştefan;  prof.  Ilaş
Constantin

Filarmonica Iasi;.
c.prof.  Ştefan  Iunia,
prof.  Samoilă
Claudia

prof.  Andrieş  –
Antoane Delia

c. prof. Ştefan Iunia,
prof. Constantin Ilaş,
prof.Mihaela
Plamadă

1200-1300 Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

800-900 VIB Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii
900-1200 a.Ne jucăm 

împreună: şah, tenis
de masa, ştafete cu 
obiecte.
b.sala de clasă
c.prof. Dumitru 
Lupu

a.Ecologizare -
curăţenie în curtea 
şcolii, amenajarea 
parcului.
b.curtea şcolii
c.prof.Dumitru Lupu

a. Atelier -încondeiat
oua de Paşte.
b.sala de clasă
c.prof. Dumitru 
Lupu

a.,,Un copil, un 
talent”- să 
descoperim talentele 
din clasă
b. sala de sport
c.prof.Dumitru Lupu

a. Tur de Iaşi – să 
vizităm Iaşiul la pas. 
Vizită la  muzeele de
pe traseul şcoală –
Parcul expoziţiei
b.traseul şcoală –
Copou
c. prof.Dumitru 
Lupu

1200-1300 Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

800-900 VI C Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii
900-1200 a.Activităţi a.Plimbare şi a. În vizită la... a.Concurs, a.Vizionarea filmului



recreative, board 
games, kendama-
concurs, remmy etc.
b.sala de clasă
c.Prof.Cristina 
Madaras, elevii 
clasei

activităţi sportiv-
recreative 
b.Parcul Copou.
c. Prof. Cristina 
Madaras, elevii 
clasei, părinţi

b.Palatul Culturii / 
Bojdeuca Ion 
Creanga
c.Prof. Cristina 
Madaras, elevii 
clasei, părinţi

demonstraţii, 
divertisment.
b.sala de clasă
c.Prof.C.  Madaras,
elevii clasei

KARATE KID 
b.sala de clasă
c.  Prof.C.  Madaras,
elevii clasei

1200-1300 Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

800-900 VII A Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii
900-1200 a. Băie ii  – concursț

de  fotbal  cu  elevii
din clasa a VIII-a B
Fetele  –  Jocul  cu
acul  i  a a-ș ț
realizarea  de
felicitări  pentru
sărbătorile pascale
b.  curtea  şcolii  /
sala de clasă
c.  Prof.  Ciobanu
Viorica, prof. Anton
Mihaela

a.1Să gândim ECO –
activitate  de
ecologizare  a
spaţiilor  verzi  din
cadrul şcolii
a2.Proiectul”Flowers
Rocks”
b.Curtea  şcolii  /
Muzeul  Poni
Cernătescu
c.prof.  Tulan  Elena,
prof. Maftei Cristina,
prof. Moscu Liliana /
prof.  Ciobanu
Viorica

a.La Cinema - 
Vizionarea unui film
b.Cinema City
c.prof.  Constantin
Ilaș

a1.Concurs Karaoke 
b.sala de clasă 
c. prof. Juncă 
Ciprian 

a.  Cinema  –
vizionare  de  film  în
cadrul şcolii
b.Sala de clasă
c. prof. Ştefan Iunia,
prof. Constantin Ilaş,
prof.Mihaela
Plamadă

1200-1300 Impresii despre Impresii despre Impresii despre Impresii despre Impresii despre 



activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

800-900 VII B Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii
900-1200 a.Maratonul

Englezesc
b.Sala de clasa
c.prof.Ilaş
Constantin
-elevii clasei

a.Să  gândim ECO –
activitate  de
ecologizare  a
spaţiilor  verzi  din
cadrul şcolii
b.Curtea şcolii
c.prof.  Tulan  Elena,
prof. Maftei Cristina,
prof. Moscu Liliana

a.Vizitarea Muzeului
Etnofolcloric
b.Palatul  Culturii,
Iaşi
c.prof. Tulan Elena
Elevii clasei,
Părinţii clasei

a  1.Demonstraţie  pe
role.
a2.Proiectul
„Flowers Rocks”
b.Parcul  Copou  /
Muzeul  Poni
Cernătescu
c.prof. Tulan Elena /
prof.  Ciobanu
Viorica
Elevii clasei
Părinţii clasei

a 1.La Cinema
Vizionarea unui film
a  2.  a2.Proiectul
„Flowers Rocks”
b.  Muzeul  Poni
Cernătescu
c.prof.Tulan  Elena  /
prof.  Ciobanu
Viorica
Elevii clasei
Părinţii clasei

1200-1300 Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

800-900 VIII

A

Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii

900-1300 a. Culinariada -  “La
Cuib”,  „Mignon”,
„La Plăcinte” – cum
să  ne  raportăm  la
mâncare  ca  la  un

a.Să  gândim ECO –
activitate  de
ecologizare  a
spaţiilor  verzi  din
cadrul şcolii

a.Vizită  la  Poli iaț
Locală  Ia i,ș
activitate  O.S.P.  –
vizită  la  Liceul
M.Sturdza, Iaşi.

a.  Artă  –  Talente  –
Săli a de Că ăratț ț
b. Sala de escaladă
c.  prof.  Daniela
Abageru-Nica

a.  Cinema  –
vizionarea  unui  film
de artă
b.  Casa  de  Cultură
“Mihai Ursachi”



limbaj universal! 
b.  bulevardul
Copou 
c.  prof.  Daniela
Abageru-Nica

b.Curtea şcolii
c.prof.  Plămadă
Mihaela,  prof.
Răduianu  Alina,
prof. Chitoşcă Anca

b. Liceul M.Sturdza,
Iaşi  (9-11);  Poliţia
Locală Iaşi (11-13).
c.Poliţia  Locală Iaşi,
prof. Abageru –Nica
Daniela
prof.  Răduianu
Alina,  prof.  Maftei-
Barnea  Cristina,
prof.cons.şc.
Chitoşcă Anca

c.  prof.  Daniela
Abageru-Nica

1300-1400 Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

Impresii despre 
activitate, 
completare 
chestionar, fi e de ș
activitate

800-900 VIII

B

Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii Pregătirea activităţii

900-1100

1100-1300

a. Băie ii  – concursț
de  fotbal  cu  elevii
din clasa a VII-a A
Fetele  –  Jocul  cu
acul  i  a a-ș ț
realizarea  de
felicitări  pentru
sărbătorile pascale
b.  curtea  şcolii  /
sala de clasă
c.  Prof.  Răduianu

a.1. „Apa-miracolul
vie ii!  -  realizareaț
unei  expozi ii  cuț
ocazia  „Zilei
Mondiale  a  Apei”,
prezentare  ppt
urmată de discu ii; ț
2.Să gândim ECO –
activitate  de
ecologizare  a
spaţiilor  verzi  din

a.Vizită  la  Poli iaț
Locală Ia i, ș
b. Poliţia Locală Iaşi 
c.Poliţia Locală Iaşi, 
prof.  Răduianu
Alina,  prof.  Maftei-
Barnea  Cristina,
prof. Abageru –Nica
Daniela,  prof.  Cons.
Şc. Anca Chitoşcă

a.Vizite  la  Liceu-
activitate O.S.P.
b.  Liceel  din  zona
industrială
c.  prof.  Răduianu
Alina,  prof.  Cons.
Şc. Chito că Ancaș

a.Ziua  Filmului  -
vizionare  film
b.Cinema City 
c.prof.  Răduianu
Alina



Alina,  prof.  Anton
Mihaela

cadrul şcolii
b.  Sala  de  clasă  /
Curtea şcolii
c.  Administra iaț
Bazinală de Apă Prut
- Bârlad 
prof.  Răduianu
Alina, prof. Plămadă
Mihaela,  prof.
Chitoşcă Anca

1300-1400 Impresii despre 

activitate, 

completare 

chestionar, fi e de ș

activitate

Impresii despre 

activitate, 

completare 

chestionar, fi e de ș

activitate

Impresii despre 

activitate, 

completare 

chestionar, fi e de ș

activitate

Impresii despre 

activitate, 

completare 

chestionar, fi e de ș

activitate

Impresii despre 

activitate, 

completare 

chestionar, fi e de ș

activitate

DIRECTOR,                                                                                                                                     ECHIPA DE PROIECT,

PAPAGHIUC VASILE                                                                                                                            RADU ELENA

                                                                                                                                                                                CHITOŞCĂ  ANCA


