
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)                                       

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC ,,GEORGE BARIȚIU” LIVADA 

Titlul subproiectului: ȘCOALA LIVE- LIVADA, INGENIOZITATE,  

                                  VIITOR, EFICIENȚĂ 
Acord de grant nr. SGL/RII/739 din 02.10.2018 
 

                                                                                                                     Nr 5/20.10.2018 

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR ROSE 
SUBPROIECTUL:   ȘCOALA LIVE- LIVADA, INGENIOZITATE, VIITOR, EFICIENȚĂ 

 

 

Dragi elevi, 
 

Liceul Tehnologic ”George Barițiu” , Livada a câștigat un proiect în cadrul schemei de 

granturi pentru licee din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar ROSE, intitulat 

ȘCOALA LIVE- LIVADA, INGENIOZITATE, VIITOR, EFICIENȚĂ. 
 

Proiectul se adresează elevilor din clasele a IX- a, a X-a, a XI- a, a XII- a și a XIII- a, 

nivel liceal, curs de zi, frecvență redusă și seral și își propune pregătirea corespunzătoare 

pentru Examenul de Bacalaureat, asigurând șanse egale tuturor candidaților și creșterea 

ratei de promovare a Examenului de Bacalaureat de la valoarea de referință de la 29,41% 

la 37,41 %, în anul 2022. 
 

În conformitate cu Anexa 2- Ghidul aplicantului și Anexa 4- Graficul de activități, în 

această perioadă se face selecția grupului țintă, format din elevii unității noastre de învățământ- 

nivel liceal- care au nevoie de sprijin în vederea creșterii nivelului de pregătire la disciplinele 

Examenului Național de Bacalaureat. 
 

Calendarul selecției este următorul : 

-  Depunerea dosarului de candidatură : termen 23- 26 octombrie 2018 

- Selecția participanților : termen 26-29 octombrie 2018 

- Afișarea rezultatelor: termen 02 noiembrie 2018 
 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente : 

 
1. Cerere adresată directorului instituției pentru participarea la selecție – ANEXA 4;  

2. Copie xerox după cartea de identitate a elevului; 

3. Copie xerox certificat de naștere elev;  

4. Formular individual de înregistrare – ANEXA 1; 

5. Acordul părintelui și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale elevului 

și părintelui/ tutorelui – ANEXA 2; 

6. -Angajament de participare – ANEXA 3.  
 

Dosarele de înregistrare în grupul țintă vor fi preluate de doamna profesor Surd Ioana. 

 

 

Director/ Coordonator de grant, 

prof. Popescu Monica 


