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                  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SATU MARE  

LICEUL TEHNOLOGIC  ” GEORGE BARIȚIU” 

LIVADA, STRADA OAȘULUI NR.2, JUDEȚUL SATU MARE 

Tel: 0261-840321; Tel./Fax: 0262-840379; Tel./Fax: 0261840325; E-mail: liceultehnologiclivada@yahoo.ro; 

websitewww: gbaritiu-livada.ro 

 

  

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 

 

Aprobat în Consiliul de Administrație 

 din data de ..22.10.2018 

 

APROB, 

Președinte : prof. POPESCU MONICA 

 

AVIZAT, 

Coordonator Grant, 

Prof. POPESCU MONICA 

............................................... 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

PRIVIND SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ (ELEVI) DIN CADRUL 

 PROIECTULUI ROSE 
 

VERIFICAT , 

Responsabil monitorizare proiect 

Prof.  Surd Ioana 

...................................... 

 

 

ELABORAT, 

Responsabil activități pedagogice și de sprijin 

Prof. Pătraș Hajnalka 

............................................ 

 

mailto:liceultehnologiclivada@yahoo.ro
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul 

ediţiei procedurii operaţionale: 

Nr. 

Crt. 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătură 

1.1 Elaborat Prof. Pătraș 

Hajnalka 

Responsabil 

activități pedagogice 

și de sprijin 

  

1.2 Verificat Prof. Surd 

Ioana 

Responsabil 

monitorizare proiect 

  

1.3 Aprobat Prof. Popescu 

Monica 

Coordonator grant   

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

Nr. 

Crt. 

Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică prevederile 

ediţiei sau reviziei ediţiei 

2.1 Ediţia I X X  

2.2 Revizia 1    

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii 

operaţionale: 

Nr. 

Crt. 

Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

3.1. Aprobare   Consiliu de 

Administrație 

Președinte Popescu 

Monica 

  

3.2. Avizare   Management  Director  Popescu 

Monica 

  

3.3. Aplicare   Echipa de 

proiect 

Coordonator de 

Grant 

Popescu 

Monica 

  

3.4. Informare  Echipa de 

proiect 

Responsabil 

activități 

pedagogice și de 

sprijin  

Pătraș 

Hajnalka 

 

  

3.5. Verificare  Echipa de 

proiect 

Responsabil 

monitorizare și 

activități 

extracurriculare 

Surd  

Ioana 

  

3.6. Evidență  Echipa de 

proiect 

Responsabil 

 financiar 

Mărieș 

Iuliana 

  

3.7. Arhivare   Echipa de 

proiect 

Responsabil  

achiziții 

Szölösi  

Raymond 

  

 



 

3 
 

4. Scopul procedurii operaţionale: 

4.1. Prezenta procedură are drept scop selecția elevilor care vor participa la activitățile din cadrul proiectului ROSE, în 

vederea îndeplinirii obiectivelor propuse în Formularul de Aplicație. 

4.2. Procedura vizează selecția elevilor în vederea derulării activităților remediale conform Formularului de aplicație. 

 

5. Domeniul de aplicare : 

5.1. Procedura se aplică elevilor din clasele a IX- a--- a XII-a, respectiv a XIII- a învățământ liceal, curs zi, seral și 

frecvență redusă , din unitatea școlară. 

5.2. Procedura va fi publicată pe site-ul școlii.  

 

6. Documente de referință : 

6.1. Ghidul aplicantului, schema de granturi pentru licee, varianta 2016 

6.2. Formularul de aplicație ( Anexa 2 din Ghidul aplicantului) 

6.3. Acordul de grant nr. SGL/RII/739 din 02.10.2018 

6.4.Ghidul de implementare, schema de granturi pentru licee, septembrie 2017 

 

7. Definiții, abrevieri și termeni utilizați: 

7.1. Definiții ale termenilor  

Nr. 

crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedura 

operaţională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor 

de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu 

privire la aspectul procesual; 

2. Ediţie a unei 

proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată 

şi    difuzată; 

3. Revizia în cadrul 

unei ediţii   

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare  sau altele asemenea, după caz, a 

uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, 

acţiuni care au fost aprobate şi difuzate;               
 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr.crt. Abrevierea  Termenul abreviat 

1. PO Procedură operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aplicare 

5. Ap Aprobare 

6. Ah  arhivare 

7. ROFUIP Regulament de organizare şi funcţionare a 

unităților din învățământl preuniversitar 

8. ȘCOALA LIVE LIVADA, INGENIOZITATE, VIITOR, 

EFICIENȚĂ 

9. ROSE ROMANIAN SECONDARY EDUCATION 
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7.3. Termeni utilizați : 

Grup țintă- elevii din clasele a IX- a--- a XII-a, respectiv a XIII- a învățământ liceal, curs zi, seral și frecvență redusă , 

din unitatea școlară. 

8. Descrierea procedurii : 

8.1. Generalități: 

            Prezenta procedură este elaborată în baza Proiectului pentru Învățământul Secundar (ROSE), proiect finanțat 

conform Acordului de Împrumut nr.8481 –RO semnat între Guvernul României și Banca Mondială, în vederea 

îndeplinirii obiectivelor subproiectului ȘCOALA LIVE- LIVADA, INGENIOZITATE, VIITOR, EFICIENȚĂ. 

             Obiectivele principale ale suproiectului ȘCOALA LIVE , formulate în acord cu obiectivul general al proiectului 

ROSE, sunt următoarele : 

O1. : Reducerea absenteismului la o medie mai mică de 10 absențe neomtivate/ elev pentru 10 elevi anual, respectiv 

pentru 40 de elevi la finalul proiectului, în vederea stimulării interesului elevilor din grupul țintă de a participa la 

examenul de bacalaureat. 

O2. : Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat cu 2% pentru fiecare an de proiect, respectiv cu 8% la 

finalul proiectului. 

O3. : Reducerea ratei de abandon, respectiv creșterea ratei de absolvire a liceului cu 2% pe an de proiect, respectiv cu 

8% la sfârșitul proiectului prin activități de consiliere și dezvoltare personală, prin activități de îndrumare și orientare în 

carieră și diversificarea activităților extrașcolare desfășurate anual pentru 100 de elevi din clasele IX- XIII, aparținând 

grupurilor vulnerabile. 

O4.: Optimizarea pocesului educațional pentru a crește rata de promovare a examenului de bacalaureat cu 2% anual, 

respectiv cu 8% la sfârșitul proiectului prin activități remediale și de sprijin, prin activități de consiliere, îndrumare și 

orientare în carieră, dotarea cu mijloace tehnice de instruire moderne și soft-uri educaționale. 

O5.: Crearea unui mediu educațional motivant prin diversificarea activităților extrașcolare pentru 100 de elevi din 

grupul țintă. 

 

8.2. Etapele derulării selecției : 

(1) Procedura va fi adusă la cunoștință elevilor și cadrelor didactice, respectând procedurile de informare – AVIZIER, 

CONSILIU PROFESORAL, COMISII METODICE, site-ul școlii; termen ...20.10.2018 

(2) Stabilirea Comisiei de selecție a elevilor care vor participa la activitățile remediale din cadrul proiectului;  

termen ..22.10.2018 

(3) Depunerea dosarului de candidatură; termen ..23-26 X 2018 

(4) Selecția participanților ; termen ...26-29.10.2018 

(5) Afișarea rezultatelor ; termen ... 02.11.2018 
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8.3. Componența dosarului de candidatură : 

- Cerere adresată directorului instituției pentru participarea la selecție – ANEXA 4 

- Copie xerox după cartea de identitate a elevului; 

- Copie xerox certificat de naștere elev;  

- Formular individual de înregistrare – ANEXA 1; 

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

 părintelui/ tutorelui – ANEXA 2; 

-Angajament de participare – ANEXA 3. 

 

8.4. Criterii de selecție : 

- Selecția elevilor se realizează în condițiile respectării egalității de șanse (etnie, sex, religie, dizabilități, categorie 

socială ); 

- Media la disciplinele de bacalureat sub nota 7 (șapte); 

- Elevi aparținând unor familii dezorganizate; 

- Elevi proveniți din familii monoparentale; 

- Elevi ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate ; 

- Elevi proveniți din familii fără veniruri sau cu venituri mici. 

 

8.5. Comisia de selecție a elevilor din grupul țintă : 

(1) Comisia are în componența sa urmărtorii membri: 

- Coordonator de grant : Prof. Popescu Monica – în calitate de președinte de comisie; 

- Responsabil monitorizare proiect : prof. Surd Ioana- în calitate de  responsabil  primirea dosarelor ; 

- Responsabil activități pedagogice și de sprijin : prof. Pătraș Hajnalka-  în calitate de  responsabil cu gestionarea bazei 

de date  ; 

- Secretar : Kovacs Csilla – în calitate de responsabil statistici elevi înscriși în unitatea de învățământ; 

- Diriginții claselor IX- XIII- în calitate de membri responsabili cu sprijinirea elevilor în vederea întocmirii dosarelor; 

(2) După constituire, comisia se aprobă de către directorul instituției și se avizează de către Consiliul de Administrație. 

 

8.6. Pierderea calității de elev din grupul țintă : 

Calitatea de elev aparținând grupului țintă în cadrul subproiectului ȘCOALA LIVE se poate pierde în următoarele 

situații :  

(1) Plecarea în străinătate cu familia ; 

(2) Transferul din unitatea de învătământ; 

(3) Finalizarea studiilor liceale. 
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9. Responsabilități și răspunderi în derularea procedurii : 

a. DIRECTORUL : 

- aprobă componența comisiei de selecție a elevilor pentru grupul țintă ; 

b. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE : 

- avizează comisia de selecție; 

- avizează lista finală a elevilor selectați. 

c. ECHIPA DE PROIECT : 

- eleborează procedura de selecție a elevilor ; 

d. COMISIA DE SELECȚIE : 

- analizează și evaluează dosarele de candidatură; 

d. COORDONATORUL DE GRANT : 

- asigură respectarea procedurii; 

- coordonează procesul de selecție. 

e. RESPONSABILUL CU PRIMIREA DOSARELOR : 

- participă la buna desfășurare a procesului de selecție, ajută la  întocmirea  și gestionarea  bazei de date . 

f. RESPONSABILUL CU GESTIONAREA BAZEI DE DATE ȘI A DOCUMENTELOR : 

- participă la buna desfășurare a procesului de selecție, întocmește și getionează baza de date. 

 

10. Formulare/ ANEXE 

 

ANEXA 1- Formular individual de înregistrare 

ANEXA 2- Acordul părintelui și consimțământul privind prelucarea datelor cu caracter personal ale elevului și 

părintelui/ tutorelui 

ANEXA 3- Angajament de participare  

ANEXA 4- Cerere de înscriere  
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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 

 

 

ANEXA 1 

FORMULAR INDIVIDUAL DE ÎNREGISTRARE  

ÎN GRUPUL ȚINTĂ 
 

 

I.Informații personale: 

I.1. Nume participant ..................................................................................................................... 

CNP............................................................. , adresa......................................................................., 

Telefon........................................................., e-mail......................................................................... 

I.2. Clasa ................................... 

I.3. Gen         Masculin            Feminin 

I.4. Naționalitate           Română                         alta(specificați care).............................. 

I.5. Data nașterii:.................................................................. 

I.6. Locul de reședință:                urban                            rural 

 

II. Elevul se încadrează într-unul sau mai multe din criteriile următoare: (se completează de către 

profesorul diriginte) 

 

Nr.crt. 

 

Categorii în care se poate încadra elevul 

Se va bifa 

categoria în 

care se 

încadrează 

1.  Elevi care trăiesc în zonele rurale sau alte zone în care nu există 

școli în proximitate 

 

2.  Elevi având unul/ ambii părinți care lucrează în străinătate  

3.  Elevi din familii monoparentale  

4.  Elevi din familii cu venituri mici  

5.  Elevi aparținând altor minorități  

6.  Elevi cu motivație scăzută pentru învățare și risc de abandon  

7.  Elevi cu motivație scăzută pentru învățare și risc de insucces 

școlar 
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8.  Elevi cu cerințe educaționale speciale  

9.  Elevi cu rezultate bune care doresc să acceadă la rezultate foarte 

bune la examenul de bacalaureat în vederea înscrierii în 

învățământul terțiar  

 

                

III. Media la disciplinele de bacalaureat obținute în anul școlar anterior (pentru elevii clasei a IX-a se 

vor completa notele obținute la Evaluarea Națională): 

Disciplina Limba română Matematică Geografie Economie Biologie 

Media anuală      

 

 

 

Diriginte: 

Nume...................................................... 

Semnătura...............................................                     

Semnătura elevului, 

........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei CE 95/46 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 

transpusă prin Legea nr.677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin legea 

nr.506/2004 
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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 

 
 

ANEXA 2 

Acordul părintelui și consimțământul privind prelucarea datelor 

 cu caracter personal ale elevului și părintelui / tutorelui 
 

             Subsemnatul/ a........................................................................ , părintele elevului/elevei 

............................................................... avand CNP ............................................................. domiciliat/ ă în 

.........................................................,Str. ......................................................., nr. ......................., ap. ..................... tel. fix 

................................................., tel.mobil ........................................... e- mail................................................................... , 

\în caliate de părinte beneficiar/ă  indirect/ ă  al/ a suproiectului ȘCOALA LIVE, din cadrul Proiectului ROSE  , precum 

și subsemnatul/ a.......................................................... ......, elev/ă  al/ a Liceului Tehnologic George Barițiu , în clasa 

....................., având  CNP ...................................................................... , domiciliat/ ă în ..................................................  

str. ..........................................................., nr. .........................., tel.mobil .....................................................,   

e-mail  ................................................. 

  Declarăm prin prezenta că am fost informați privind obligativitatea de a furniza datele noastre personale cu 

respectarea dispozițiilor legale. 

  Declar că sunt de acord ca datele personale ale fiului/ fiicei meu/ mele  și ale mele personal , precum și 

materialele rezultate în urma activităților (fotografii, filmări, video, etc) să fie utilizate în scopul proiectului sus-

menționat, pe internet, site-ul școlii, site-ul proiectului, rețelele de socializare, cât și prin publicarea lor în presa locală. 

Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau 

de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în documentele prezente și îmi 

asum responsabilitatea datelor conținute în dosarul de selecție, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte 

și complete și mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele mele personale sau ale fiului/ fiicei meu/ 

mele ,care fac obiectul dosarului de candidatură depus (reînnoirea cărții de identitate, schimbarea numelui, schimbarea 

adresei de domiciliu, etc),  să anunț echipa proiectului și să aduc o copie a actelor doveditoare. 

 

   Nume și prenume părinte                                                                                       Nume și prenume elev  

           .........................................           .............................................. 

     Semnătura părinte                                                                                                       Semnătura elev  

                 ...................................        .................................... 

Data :  
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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 

 
 

ANEXA 3 

 

 

 

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE 

 

 
Subsemnatul / a ……………………………………………………. , CNP ……………………………, 

domiciliat/ ă în ………………………………………….. Str. ………………………………………….nr. 

…………… ap. ……….. județul ....................................... tel. ..................................................... e-mail 

............................................, elev în clasa ................ la Liceul Tehnologic George Barițiu , prin prezenta îmi 

exprim dorința de a participa în cadrul Subproiectului  ȘCOALA LIVE – LIVADA, INGENIOZITATE, 

VIITOR, EFICIENȚĂ , proiect finanțat din Schema de Granturi pentru Licee- Proiect privind 

Învățământul Secundar (ROSE). 

 

 De asemenea, declar pe propria răspundere că am fost informat/ă privind condițiile de candidatură și 

de desfășurare a proiectului și, în eventualitatea în care voi fi selectat/ă să particip, mă angajez să respect toate 

cerințele proiectului, să particip la toate activitățile care îmi revin și să întocmesc toate documentele solicitate 

de către responsabilii din cadrul proiectului. 

 

Vă mulțumesc 

 

 

         

   Nume și prenume elev  ............................................................. 

 

  Semnătura elev .......................................... 

                        

 

 
 

 



 

12 
 

 

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 

 
 

ANEXA 4 

CERERE DE ÎNSCRIERE 
 

Doamna Director, 

 

Subsemnatul/ a ………………………………………………… născut/ ă la data de 

……………………… , domiciliat/ ă în …………………………………Str. ……………………………… 

nr. …………, ap. ……………, județul …………………………, posesor al BI/CI seria …………  

nr. ………………… eliberat de ……………………………………. la data de …………………………… 

CNP ………………………………………… e-mail …………………………………….. elev/ă în clasa 

………. la Liceul Tehnologic George Barițiu , LIVADA , vă rog să-mi aprobați înscrierea în cadrul selcției 

elevilor pentru grupul țintă din cadrul Subproiectului  ȘCOALA LIVE – LIVADA, INGENIOZITATE, 

VIITOR, EFICIENȚĂ , proiect finanțat din Schema de Granturi pentru Licee- Proiect privind 

Învățământul Secundar (ROSE). 

 
Componența dosarului de candidatură : 

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

- Copie xerox după cartea de identitate a elevului; 

- Copie xerox certificat de naștere elev;  

- Formular individual de înregistrare – ANEXA 1; 

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

 părintelui/ tutorelui – ANEXA 2; 

-Angajament de participare – ANEXA 3. 

 

     Semnătură elev/ă,               Semnătură părinte/ tutore,                  Data completării , 

........................................                        ............................................                                      ............................... 

 

 

 

Doamnei Director a Liceului Tehnologic George Barițiu , Livada 

Comisia de selecție a elevilor în cadrul subproiectului ȘCOALA LIVE – Proiect privind Învățământul Secundar- ROSE 


