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1.Lista responsabil cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau, după
caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:
Elemente privind
responsabilii/operatiunea

Numele şi prenumele

Funcţia

1.1

Elaborat

Giușcă Roxana

Responsabil
monitorizare, evaluare
şi desemnare

02.11. 2018

1.2

Verificat

Sebeni Alina - Maria

Coordonator grant

07.11. 2018

1.3

Aprobat

Pricop Ghiorghe

Director

07.11.2018

Data

Semnatura

2.Evidenţa modificărilor:
Ediţia/

Data

Pag. cu modificări

Modificat

Verificat

revizia
Semnătura

Nume

Nume

1/1

12.09.2019

Anexa 9- ( pag. 23)
Calendarul
procesului de
selectie a echipei
de implementare

Giuşcă
Roxana

Sebeni
MariaAlina

1/2

14.09.2020

Anexa 9- ( pag. 23)
Calendarul
procesului de
selectie a echipei
de implementare

Giuşcă
Roxana

Sebeni
MariaAlina

1/3

15.09.2021

Anexa 9 (pag. 23)
Calendarul
procesului de
selectie a echipei
de implementare

Giuşcă
Roxana

Sebeni
MariaAlina
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3.Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia/revizia procedurii operaţionale
Scopul
difuzarii

Exemplar
Nr.

Compartimen
t

Funcţia

Nume şi prenume

3.1

Aprobare

1

Consiliul de
Administraţie

Director

Pricop Ghiorghe

3.2.

Aplicare

2

Management

Director

Pricop Ghiorghe

3.3.

Aplicare

3

Echipa
proiect

Coordonator
grant

Sebeni Alina –
Maria

3.4.

Informare

4

Echipa
proiect

Coordonator
grant

Sebeni Alina –
Maria

3.5.

Verificare

5

Echipa
proiect

Coordonator
grant

Sebeni Alina –
Maria

3.6.

Evidenta

7

Echipa
proiect

Responsabil
monitorizare
evaluare si
diseminare

Giușcă Roxana

3.7.

Arhivare

8

Echipa
proiect

Responsabil
monitorizare,
evaluare si
diseminare

Giușcă Roxana

1.

Data primirii

Semnătura

Scopul procedurii operationale:

Prezenta procedură are drept scop selecţia membrilor echipei de implementare a subproiectului ORIZONT
(Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare-Necesitate-Tintă), aprobat în cadrul Proiectului privind
Învățământul Secundar-ROSE, finanţat prin Schema de granturi pentru licee şi derulat de Liceul Teoretic ”Mihai
Eminescu” Bârlad, în calitate de beneficiar, în perioada 2018 – 2022, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse în
Formularul de aplicaţie. Proiectul a demarat la 01.11.2018.
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Procedura vizează selecţia a:
-5 profesori de limba şi literature română, 5 profesori de matematică, 1 profesor de biologie, 1 profesor de
geografie, 1 profesor de istorie, 1 profesor de științe sociale, în vederea derulării activităţilor remediale şi
activităţilor de pregătire suplimentară pentru BAC;
- 1 consilier școlar pentru activităţi de consiliere psihologică şi dezvoltare personală;
- 2 profesori pentru activitatea de orientare şi consiliere înc arieră” Decide Informat”;
- 1 profesor de Limba şi Literatura Română pentru activitatea extracurriculară “Poesis”-club de lectură;
- 4 profesori pentru activitatea “ Viitorul e în fața mea” – vizite de studiu;
- 4 profesori pentru atelierele “ Educaţia pentru o viată sănătoasă”;
- 4 profesori pentru Clubul Elevilor EMART –( 2 profesori pt Cerc de Teatru şi 2 profesori pentru Cerc de
Jurnalism şi Fotografie );
5. Domeniul de aplicare
5.1. Procedura se aplică cadrelor didactice eligibile din oraşul Bârlad;
5.2. Procedura va fi afişată la avizierul şcolii şi pe site-ul liceului.
6. Documente de referinţă
6.1 Legislaţie aplicabilă
- Legea 1/2011- Legea educaţiei naţionale;
- Lega 53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 40/2011 pentru modificarea şi completarea legii 53/2003;
- Ghidul aplicantului, schema de granturi pentru licee;
- Formularul de aplicatie (Anexa 2 din Ghidul aplicantului);
- Acord de grant 540/SGL/RI/ DIN 01.10. 2018;
- Ghidul de implementare, schema de granturi pentru licee, 2018.

7. Definiţii abrevieri şi termini utilizaţi
7.1 Definiţii
PROCEDURA-reprezintă paşii care trebuie urmaţi în realizarea anumitor activitaţi la nivelul unei unităţi de
învaţământ;
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PROCEDURA GENERALA-procedură care descrie activităţile de pregaţire a procesului de predare-învatareevaluare;
Ediţie a unei procedure-forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei procedure de sistem, generale, operaţionale
sau de lucru, aprobată şi difuzată
Revizia în cadrul unei ediţii- acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau
a mai multor compenente a unei ediţii a procedurii, acţiuni care au fost aprobate si dufuzate
7.2 Abrevieri
(1)

PO = procedură operaţională

(2)

ROSE = Romanian Secondary Education Project

7.3. Termeni utilizaţi
(1)
Echipa de implementare – cadrele didactice care vor asigura derularea în bune conditii a tuturor activităţilor
propuse în proiect.

8. Descrierea procedurii:
8.1 Generalităţi:
Prezenta procedură este elaborate în baza Proiectului pentru învăţământul Secundar (ROSE),
proiect finanţat conform Acordului de Imprumut nr. 8481-RO semnat între guvernul României şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în vederea îndeplinirii obiectivelor subproiectului “Pentru tineri,
pentru viitor”.
Obiectivele de Dezvoltare are proiectului ROSE sunt îmbunătăţirea tranziţiei de la liceu la învăţământul
terţiar si creşterea gradului de retenţie în primul an universitar în instutuţiile finanţate în cadrul proiectului.
Obiectivele specific finale ale suproiectului “Pentru tineri, pentru viitor”, formulate în accord cu obiectivele
generale al proiectului ROSE sunt urmatoarele:

OF1 – menținerea ratei de abandon a elevilor din anii terminali la valoarea de referință de 0 % până în
octombrie 2021;
OF2 – scăderea ratei de abandon la nivelul liceului de la valoarea de referință de 1,4 % la valoarea de 0,6
% până în octombrie 2021;
OF3 – menținerea ratei de absolvire a claselor terminale la valoarea de referință de 100 % până la finele
anului școlar 2020-2021;
OF4 – creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat de la valoarea de referință de 96 % la
valoarea de 100 % până în septembrie 2021;
OF5 - creșterea ratei de promovare a examenul de bacalaureat de la valoarea de referință de
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87,15 % la valoarea de 92,15 % până în septembrie 2021.

8.2. Etapele derulării selecţiei
(1)
Procedura va fi adusă la cunoştinţa cadrelor didactice, titular sau suplinitori, respectând
procedurile de informare (Avizier, Consiliul Profesoral, Comisiile Metodice, site-ul şcolii);
(2)

Stabilirea Comisiei de selecţie a membrilor echipei de implementare;

(3)

Depunerea dosarului de candidatură;

(4)

Selecţia participaţilor

(5)

Afişarea rezultatelor.

8.3. Componența dosarului de canditatură


cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la procesul de selecție;



copie Xerox după cartea de identitate;



scrisoare de intenție;



CV în format European, datat și semnat de către candidat;



copie dupa documentele de studiu care să ateste specializarea (diploma de licență și/sau master);



fișa de autoevaluare, având anexate copii xerox după documentele doveditoare – Anexa 1;

8.4 Criteriile de selecție
(1)
Selecția grupului țintă se va face cu respectarea principiului egalității de șanse și nediscriminării și
se va realiza fără deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criteria de rasă, naționalitate, etnie, limbă,
religie, gen vârstă sau orice alt asemena creterii care pot conduce la acte de discriminare direct sau indirect. Lista cu
cadrele didactice care u fost selectate pentru a face parte din echipa de implementare va fi publicată pe avizierul
școlii.
(2) Se va acorda o pondere însemnată a rezultatelor obținute cu elevii la diferite concursuri școlare, precum și la
examenul de balacureat.

8.5. Criterii de elegibilitate:
(1)

Este angajat/angajată în sistemul românesc de învățământ;

(2)

Este absolvent/absolventă a unei instituții de învățământ superior, cu examenul de diplomă;

(3)

Este de accord cu utilizarea datelor personale furnizate în cadrul activitaților din cadrul
subproiectului ORIZONT (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- Necesitate-Tintă
-Anexa 2
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(4)

Este de acord să nu desfășoare activitățile din cadrul proiectului în timpul orelor de program din
norma de bază – Anexa 3;

(5)

Va avea disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost
selectat/selectată- Anexa 4;

8.6. Comisia de selecție a membrilor echipei de implementare:
(1)
Comisia are în componența sa 4 membri după cum urmează: coordonatorul de grant în calitate de
responsabil comisiei, responsabilul cu activitățile de monitorizare, evaluare și 2 cadre didactice altele decât cele care
doresc să facă parte din echipa de implementare. Celelalte 2 cadre didactice sunt desemnate de comisia de
management a proiectului, de preferat, profesori care fac parte din consiliul de administraţie al liceului;
(2)
Administrație.

După constituire, comisia se aprobă de Către Director şi se avizează de către Consiliul de

8.7. Pierderea calității de membru al echipei de implementare:
Calitatea de membru al echipei de implementare a subproiectului ORIZONT (OportunitateReușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- Necesitate-Tintă se poate pierde în următoarele situații:
(1)
(2)

La solicitarea cadrului didactic;
Prin decizia Directorului şi a Coordonatorului de grant, cu avizul Cosiliului de Administrație, în
urma analizei anuale a activității, dacă se constată că un anumit membru nu și-a îndeplinit obligațiile
asumate.

9. Responsabilități si răspunderi în derularea procedurii :
a. Consiliul Profesoral:
-

propune mebrii echipei de implementare;

b. Directorul:
-

asigura respectarea procedurii;

-

aprobă componența Comisiei de selecție a membrilor echipei de implementare;

-

aproba componența echipei de implementare.

c. Cosiliul de Administrație:
-

avizeaza Comisia de selecție a membrilor echipei de implementare;

-

avizeaza echipa de implementare.
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d. Echipa de proiect:
-

informează cadrele didactice asupra derulării procedurii și a criteriilor de selecție

e. Comisia de selecție:
-

informează și consiliază cadrele didactice asupra criteriilor de selecție;

-

analizează si evaluează dosarele de candidatură;

-

alege membrii echipei de implementare in baza punctajelor obținute.

f. Coordonatorul de grant:
-

asigură respectarea procedurii;

-

coordoneaza procesul de selecție.

g. Responsabilul cu activitățile de monitorizare, evaluare și diseminare:
-

elaborează procedura de selecție a echipei de implementare;

-

predă procedura în termen responsabililor cu verificarea și aprobarea acesteia;

-

participă la buna desfășurare a procesului de selecție;

-

primește si centralizează dosarele de candidatură.

10. Formulare/ Anexe
ANEXA 1 - Criterii de selecție pentru cadrele didactice care doresc să devină membru în echipa de
implementare a subproiectului ORIZONT (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- NecesitateTintă;
ANEXA 2 - Declarație pentru utilizarea datelor personale în cadrul proiectului ROSE, subproiect ORIZONT
(Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- Necesitate-Tintă
ANEXA 3 – Declarație că nu va desfășura activitățile aferente proiectului în timpul orelor de program din
norma de bază;
ANEXA 4 – Declarație de disponibilitate în vederea participarii la toate activitățile din proiect pentru care a fost
selectat/selectată;
ANEXA 5 – Declarație de dublă finanțare;
ANEXA 6 – Declarație de prelucrare imagine în cadrul proiectului ROSE, subproiect ORIZONT
(Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- Necesitate-Tintă
ANEXA 7 – Opisul dosarului (în două exemplare);
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ANEXA 8 – Anunț pentru înscrierea cadrelor didactice/consilierilor în echipa de implementare a subproiectului
ORIZONT (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- Necesitate-Tintă);
ANEXA 9- Calendarul Procesului de Selecție a echipei de Implementare – cadre didactice/ consilier școlar - a
subproiectului ORIZONT (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- Necesitate-Tintă);
ANEXA 10– Raport al comisiei de selecție a cadrelor didactice/consilierilor în echipa de implementare a
subproiectului ORIZONT (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- Necesitate-Tintă)
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ANEXA 1 – Criterii de selecție pentru cadrele didactice care doresc să devină membru în echipa de implementare a subproiectului
“ORIZONT” (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- Necesitate-Tintă) implementat la nivelul Liceului Teoretic “Mihai
Eminescu” Bârlad
CRITERIILE DE SELECȚIE PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE DORESC SA DEVINA MEMBRU IN ECHIPA DE
IMPLEMENTARE A SUBIECTULUI “ORIZONT (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- Necesitate-Tintă) IMPEMENTAT
LA NIVELUL LICEULUI TEORETIC “MIHAI EMINESCU” BÂRLAD

Criteriul

Detalii

Punctaj total

Fprmare iniţială

Studii superioara de lunga durata

5

CV, copie diplomă de
licență

Studii superioare de scurta durată

3

CV, copie diplomă de
licență

Gradul didactic I

10

Copie diplomă

Gradul didactic II

5

Copie diplomă

Pregătirea
profesională
Formarea continuă

10

Autoevaluare

Evaluare
comisie

Subcriteriu

Dovezi
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Definitivat

3

Copie diplomă

Participare la cursuri de
perfecționare/informare

2 - pt fiecare 10
credite

Copie adeverințe

(Maxim18p)

Implicarea în
viața scolii

Responsabilități
la nivelul școlii

Participarea/rezultatel
e la olimpiade și
concursuri școlare

Director, director adjunct,
consilier educativ

10,9,8

Copie decizie de numire

Responsabil comisie metodica,
membru CA, membru CEAC,
membru Comisia de actualizare
PAS, membru în comisia de
elaborare ROI, membru în alte
comisii

10,10,10,8,8,5

Copie decizie de numire

Premiul I, II, III, mentiune la
nivel national/interjudețean

5,4,3,2

Copii după diplomă

4,3,2,1

Copii după diplomă

( Se punctează o singură diplomă,
cu premiul cel mai mare)
Premiul I, II, III, mențiune la
nivel județean/local

11

UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR
CU FINANŢARE EXTERNĂ
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE
Beneficiar: Liceul Teoretic „ Mihai Eminescu” Bârlad
Titlul subproiectului: ”ORIZONT”(Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare-Necesitate-Tintă)

Acord de grant nr. 540 / SGL/ RII / 01.10.2018

Activități
extrașcolare

Inițierea și implementarea unor
proiecte cu fodnuri europene

10

Adeverințe eliberate de
către instituția de
învățământ

Organizator/membru proiecte
extrașcolare

10, 5

Adeverințe eliberate de
către instutuția de
învățământ

Organizator/membru activități de
voluntariat

8,5

Adeverinț e eliberate de
catre instutuția de
învățământ

Scrisoare de intenție

10

TOTAL PUNCTAJ

100
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Titlul subproiectului: ”ORIZONT”(Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare-Necesitate-Tintă)
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ANEXA 2 – Declarație pentru utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul
subproiectului “ORIZONT” (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- NecesitateTintă)implementat la nivelul Liceului Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad

DECLARATIE

Subsemnatul / a ................................................................................,domiciliat / ă în
localitatea
....................................................,
județul.......................................,
strada
......................................, nr..........., posesor al CI Seria........., Nr..........., eliberat de
..........................................., la data de ..................,CNP............................................, imi exprim
acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal, conform
prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la precularea datelor cu
caracter personal si libera circulație a acesotor date, cu modificarile și completarile ulterioare, în
cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), în calitate de membru al echipei
de implementare a subproiectului „ORIZONT” (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-ZborOrientare- Necesitate-Tintă)

Data

Semnătura
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ANEXA 3 – Declarație că nu va desfășura activitățile aferente proiectului în timpul
orelor de program din norma de bază;

DECLARATIE

Subsemnatul / a ................................................................................,domiciliat / ă în
localitatea
....................................................,
județul.......................................,
strada
......................................, nr..........., posesor al CI Seria........., Nr..........., eliberat de
...........................................,
la
data
de
..................,CNP............................................,
profesor/profesoară la Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad, mă angajez să nu desfășor
activitățile aferente subproiectului ORIZONT” (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-ZborOrientare- Necesitate-Tintă)din cadrul „Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)”
în timpul orelor de program din norma de bază.

Semnătura:

Data:
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ANEXA 4 – Declarație de disponibilitate în vederea participării la toate activitățile
din proiect pentru care a fost selectat/selectată.

DECLARAȚIE

Subsemnatul / a ................................................................................,domiciliat / ă în
localitatea
....................................................,
județul.......................................,
strada
......................................, nr..........., posesor al CI Seria........., Nr..........., eliberat de
...........................................,
la
data
de
..................,CNP............................................,
profesor/profesoară la Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad, mă angajez să particip la toate
activitățile derulate în cadrul “Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE)”,
subproiectul ORIZONT” (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- NecesitateTintă)” pentru care am fost selectat/selectată.

Semnătura:

Data:
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ANEXA 5 – Declarație dublă finanțare

DECLARAȚIE

Subsemnatul / a................................................................................,domiciliat / ă în
localitatea
....................................................,
județul.......................................,
strada
......................................, nr..........., posesor al CI Seria........., Nr..........., eliberat de
..........................................., la data de ..................,CNP............................................, declar pe
propria răspundere că nu sunt înscris în alt proiect cu finanțare europeană care are activități
similare cu cele din cadrul proiectului ROSE, subproiectul ORIZONT” (OportunitateReușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- Necesitate-Tintă), în calitate de membru al echipei de
implementare.

Semnătura:

Data:
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ANEXA 6 – Declarație prelucrare imagine în cadrul proiectului ROSE, subproiectul
“ORIZONT” (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- Necesitate-Tintă)”

DECLARAȚIE

Subsemnatul / a ................................................................................,domiciliat / ă în
localitatea
....................................................,
județul.......................................,
strada
......................................, nr..........., posesor al CI Seria........., Nr..........., eliberat de
..........................................., la data de ..................,CNP............................................, îmi exprim
acordul cu privire la utilizarea și preculrarea imaginii personale în fotografii, filme, materiale
publicitare, conform art. 73 din Legea nr. 287/2009 cu modificările și completările ulterioare, în
cadrul proiectului ROSE, subproiectul “ORIZONT” (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-ZborOrientare- Necesitate-Tintă)”, în calitate de membru al grupului țintă.

Semnătura:

Data:
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ANEXA 7 – Opisul dosarului

OPIS

1. Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la procesul de selecție;
2. Scrisoare de intenție;
3. CV în format European, datat si semnat de către candidat, însoțită de dovezi conform
criteriilor de selecție (anexa 1);
4. Declarație pentru ultilizarea datelor personale în cadrul proiectului ROSE, subproiect
ORIZONT
5. Declarație că nu va desfășura activitățile aferente proiectului în timpul orelor de
program din norma de bază;
6. Declarație de disponibilitate în vederea participării la toate activitățile din proiect
pentru care a fost selectat/selectată.
7. Declarație dublă finanțare.
8. Declarație de prelucrare imagine în cadrul proiectului ROSE, subproiect ORIZONT ;
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ANEXA 8 – Anunț pentru înscrierea cadrelor didactice/consilierilor în echipa de
implementare a subproiectului Pentru tineri, pentru viitor(ROSE);
ANUNȚ
În atenția cadrelor didactice/consilierilor care doresc să facă parte din Echipa de implementare a subproiectului
ORIZONT” (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- Necesitate-Tintă)”,din cadrul
proiectului ROSE.

Vă aducem la cunostința că Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Bârlad, va desfășura următoarele activități:
I.

Activitățile remediale și de pregătire suplimentară – la care vor participa : 5 profesori de limba si
literatura română, 5 profesori de matematică, 1 profesor de biologie, 1 profesor de istorie, 1 profesor
de geografie, 1 profesor de științe –sociale;

Clasele IX-XI
Activitatea 1- Program remedial – Reușim împreună! Programul remedial se va derula în afara orelor de curs, astfel: la limba și literatura română,
clasele IX-XI, câte 2 ore pe săptămână, o dată la 2 săptămâni, timp de 8 luni/an; la matematică,
clasele IX-XI, câte 2 ore pe săptămână, o dată la 2 săptămâni, timp de 8 luni/an.
Activitatea 2- Program de pregătire suplimentară cu elevii de clasa a XII-a - Bacalaureat de succes!
 Elevii de clasa a XII-a din grupul țintă vor participa la pregătire suplimentară: câte 2 ore pe
săptămână la limba și literatura română și matematică, timp de 7 luni/an, câte 2 ore pe săptămână,
timp de 5 luni/an, la istorie, geografie, biologie, discipline socio-umane.
Activitatea 3 – Activități de consiliere psihologică și dezvoltare personală
 Toţi elevii din grupul ţintă, estimativ 200 de elevi în primii doi ani şi estimativ 150 de elevi în
ultimii doi ani de proiect, împărţiţi în 10 grupe în primii doi ani și 7 grupe în ultimii doi ani,
grupa având aproximativ 20-22 elevi, desfășoară consiliere de grup cu consilierul psihopedagog,
o ședință pe trimestru (2 ore/ședință), deci 4 ședințe pe an de proiect;
Activitatea 4 – Decide informat!
 În fiecare an de proiect, estimativ 100 elevi din grupul țintă din clasele XI–XII vor participa la
ore de consiliere privind îndrumarea şi orientarea în carieră. Ei vor fi împărţiţi în 5 grupe, fiecare
grupă va face 3 ore în fiecare trimestru, asta înseamnă un total de 12 ore pe an de proiect pentru
fiecare grupă;

II. Activități extracurriculare- la care vor participa 15 profesori, de diverse discipline de studiu, în
funcție de aria de competență necesară activităților programate ;
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Activitatea 1 - Cerc de lectură „ Poesis”- 1 profesor coordinator;
 grupă de 20 elevi din grupul țintă va desfășura, în 8 întâlniri pe an de proiect, a câte 4 ore/ședință
(din care 2 ore educaționale și 2 ore de pregătire a întâlnirii), activități de lectură și interpretare a
unei serii de opere literare, atât din lectura obligatorie de bacalaureat, cât și din cea extinsă a
autorilor studiați;
Activitatea 2 - ”Viitorul e în fața mea” - Vizită de studiu/documentare - 4 profesori coordonatori;
 Aproximativ 40 elevi pe an, în total 160 de elevi, selectați conform unei proceduri specific, vor
efectua o vizita de 4 -3 zile, în destinațiile prestabilite;
Activitatea 3 - Educația pentru o viață sănătoasă-4 profesori coordonatori;
 Se vor desfășura 4 ateliere pe an de proiect (în total, 16 ateliere), fiecare atelier cu durata de 8
ore, din care 4 ore educaționale și 4 ore de pregătire a atelierului. În fiecare an de proiect vor fi
urmărite 4 tematici distincte, care să intereseze în egală măsură elevii, părinții, profesorii:
Alimentează-te cu sănătate!, Alegeri sănătoase, Stop bullying!, Școala familiei;
Activitatea 4 - Clubul elevilor EMART- 4 profesori coordonatori;


În cadrul acestui club, activităţile se vor derula pe două componente: cercul de teatru şi cercul de
jurnalism şi fotografie. Astfel, trupa de teatru va fi formată din 15 elevi din grupul țintă, se va
întâlni în 20 săptămâni a câte 4 ore/săptămână (din care 2 ore educaţionale şi 2 ore de
documentare şi pregătire), pe parcursul fiecărui an de proiect și va fi condusă de doi profesori
instructori. Se va pregăti o piesă de teatru, reprezentaţia va avea loc într-un cadru oficial la finele
fiecărui an școlar.

Criterii de eligibilitate:
(1) Este angajat/angajată în sistemul românesc de învățământ;
(2) Este absolvent/absolventă a unei instituții de învățământ superior, cu examen de diplomă;
(3) Este de acord cu utilizarea datelor personale furnizate în cadrul activităților din cadrul subproiectului
ORIZONT (ROSE)

(4) Este de acord să nu desfășoare activitățile din cadrul proiectului în timpul orelor de program din norma de
bază

(5) Va avea disponibilitate de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectat/selectată.
Pierderea calitații de membru al echipei de implementare:
Calitatea de membru al echipei de implementare a subproiectului ORIZONT (ROSE) se poate pierde in
următoarele situații:
(1) La solicitarea cadrului didactic;
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(2) Prin decizia directorului, cu avizul Consiliului de Administrație, în urma analizei anuale a activității, dacă
se constată că un anumit membru nu și-a îndeplinit obligațiile asumate.
La Secretariatul unității de învățământ se va depunde Dosarul de candidatură ce conține:

-

cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la procesul de selecție;

-

copie xerox după cartea de identitat;

-

scrisoarea de intenție;

-

CV în format European, datat și semnat de către candidat;

-

copie după documentele de stiudiu care să ateste specializarea (diploma de licență și/sau master);

-

fișa de autoevaluare, având anexate copii xerox după documentele doveditoare;

Perioada de înscriere 20.09 2020 – 24.09.2021 între orele 08.00-15.00;
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Anexa 9

CALENDARUL
Procesului de Selecție a echipei de Implementare – cadre didactice/ consilier școlar - a
subproiectului ORIZONT (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- NecesitateTintă);

Etapa

Termen

Prezentarea informaţiilor privind procesul de selecție și
completarea dosarelor de către profesorii doritori de a
face parte din echipa de implementare
Depunerea dosarelor de către profesori

16 - 20 septembrie 2021

Evaluarea dosarelor candidaților

27-29 septembrie 2021

Anunțarea rezultatelor procesului de selecție

30 septembrie 2021

20 - 24- septembrie 2021

Coordonator
Sebeni Alina -Maria
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ANEXA 10 – Raport al comisiei de selecție a cadrelor didactice/consilierilor în echipa de
implementare a subproiectului ORIZONT (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-ZborOrientare- Necesitate-Tintă)

RAPORT
AL COMISIEI DE SELECȚIE A CADRELOR DIDACTICE DIN COMISA DE
IMPLEMENTARE A SUBPROIECTULUI „ORIZONT”(Oportunitate-ReușităInițiativă-Zbor-Orientare- Necesitate-Tintă)
Subsemnatul/-a_____________________________, profesor titular/suplinitor pe catedra de___________,
președinte al Comisiei de selecție pentru cadrele didactice/ consilierilor care doresc să devină membru în echipa de
implementare a proiectului ” “ORIZONT” (Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-OrientareNecesitate-Tintă) din cadrul proiectului ROSE de la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, localitatea Bârlad,
numit prin decizia nr.______, împreuna cu________________________________, membri ai comisiei, am
desfășurat în perioada_________________________următoarele activități:
 am preluat solicitările (și documentele anexate), înregistrate la secretariatul unității de cadrele didactice/
consilierii care au solicitat să facă parte din Comisia se implementare a subproiectului “ORIZONT”

(Oportunitate-Reușită-Inițiativă-Zbor-Orientare- Necesitate-Tintă)


am verificat dosarele cadrelor didactice și am ierarhizat cadrele didactice/ consilierii care solicită
același post conform criteriilor stabilite la nivelul unității de învățământ, în ordinea descrescătoare
a punctajelor.

Au depus solicitări un număr de ___________cadre didactice/ consilieri, după cum urmeaza:
1.

Doamna/ Domnul____________________cadru didactic titular/ suplinitor pe/la postul didactic/
catedra de___________________de la ________________localitatea__________________________
județul_________________, cu specializările____________,pentru
postul/posturile/catedra/catedrele_________________________________________;

2.

Etc;

În baza documentelor anexate solicitărilor, am concluzionat următoarele:


Propunem încadrarea pentru susținerea activităților remediale/ de consiliere/
extracurriculare pentru doamna/ domnul____________________cadrul didactic/ consilier pe
postul didactic/ catedra de________________de la__________________localitatea___________
județul_____________, cu specializările_____________________din urmatoarele motive:
- este clasat pe locul __
- îndeplinește condițiile der studii necesare ocupării postului didactic/ catedrei;
- are avizele și atestatele necesare ocupării postului didactic/ catedrei;
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Propunem respingerea încadrarii pentru susținerea activităților remediale/de consiliere/
extracurriculare pentru domnul/doamna___________________________________________
cadru didactic/consilier pe postul didactic/ catedra de______________de la________________
localitatea__________________județul____________________,
cu specializările_______________________, din următoarele motive:
- este clasat pe locul __
- nu îndeplinește condițiile de studii necesare ocupării postului didactic/ catedrei;
- nu are avizele și atestatele necesare ocupării postului didactic/ catedrei;

PREȘEDINTE:______________

MEMBRI
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