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Aprobat în Consiliul de Administrație 

 din data de ............................................... 

 

APROB, 

Președinte : prof. POPESCU MONICA 

 

AVIZAT, 

Coordonator Grant, 

Prof. POPESCU MONICA 

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

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

privind 

Selecția echipei de implementare in cadrul subproiectului ȘCOALA LIVE- LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ–

din cadrul proiectului ROSE cod-PO-GB-rose nr 1 
 
 
 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei 
in cadrul editiei procedurii operationale 

 

 Nr. 

Elemente 

privind            

 Crt. responsabilii/  Numele şi prenumele  Funcţia Data   Semnătura 

  operaţiunea            

  1 2   3   4  5  

     Prof. Popescu Monica   

 

18.10.2018      

 1.1. Elaborat    Coord grant       

             

 1.2. Avizat  Surd Ioana  Membru       

              

              

 1.3 Aprobat  Prof. Popescu Monica  Director       

  /Revizuit            

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor   procedurii operaționale    

          

 Nr. Ediţia/revizia în  Componenta  

Modalitatea 
reviziei  Data de la care se  

 crt cadrul ediţiei  revizuită      aplică prevederile  

          ediţiei sau reviziei  

           ediţiei  

  1  2  3    4  

 2.1. Ediţia 1  x   x   

    

22.10.2018     

mailto:liceultehnologiclivada@yahoo.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 

 

 

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 
 

2 
 

 
 
 

mailto:liceultehnologiclivada@yahoo.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 

 

 

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 
 

3 
 

 

3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul 
ediției procedurii operaționale 

 

 
Nr. 

Scopul Ex Compar- 
Functia Nume si prenume 

Data Semnatu 
 

difuzarii nr. timent primirii ra  
Crt 

  

        

  1 2 3 4 5 6 7 

 3.1. APROBARE  Cons de      

    Administratie   Secretar  Prof Restia iuliana   

         

 3.2. Informare 2 
Echipa de 
proiect membru  Prof. Patras hajnalka   

         

 3.3. Aplicare  1 Managemen 
Director 
Coordonator Prof. Popescu Monica   

     echipă    

         

         

 3.4. 
Evidenta si 
Arhivare 1  Secretar 

Kovacs Csilla(functie 
delegata)   
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4. Scopul procedurii operaționale 

 
4.1.  Scopul prezentei proceduri este de a selecta membrii din echipa de implementare a 

subproiectului ȘCOALA LIVE- LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ–din cadrul proiectului ROSE, în 

vederea îndeplinirii obiectivelor propuse în Formularul de aplicație. Proiectul a demarat in  data de 

02.10.2018 si se va incheia in data de 02.10.2022 

 

4.2. Procedura vizează selecția cadrelor didactice / didactice auxiliare care vor face parte 

din echipa de implementare a proiectului pentru:  
1. activități de tip remedial pentru examenul de bacalaureat și de pregătire suplimentară a elevilor 

claselor IX-XIII: 
 

2 profesori de limba şi literatura română, 
 

2 profesori de matematică, 
 

1 profesor de geografie, 
 

1 profesor de logică, filozofie sau economie. 

1 profesor de biologie 
 
2. ACTIVITATI DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE VOCAȚIONALĂ SI CONSILIERE PSIHOLOGICA 

ÎN VEDEREA STIMULĂRII MOTIVAȚIEI PENTRU ÎNVĂȚARE 
 

1 Consultant ( 1 psiholog /1 consilier scolar) 
 

3. ACTIVITIATI EXTRACURRICULARE: 

a) Atelier de promovare          -  2 profesori 

b) Atelier de art-terapie           -  2 profesori 

c) Atelierul,,Viața ca o scenă” -  1profesor  

                                                         -  1 instructor 

 

   Vizite  de documentare 2(doua) (1 in anul I si 1 in anul III de proiect) 

                                                        8   profesori  în anul I de proiect  

                                                        4   profesori  în anul III de proiect 

     Tabere de educatie nonformala (in fiecare an de proiect) 

                                                       5 profesori si consultantul in fiecare an  
 
 

La  acestia se vor adauga si rezerve. 

 

 

  
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

 

4.1. Procedura se aplică pentru cadrele didactice/didactice auxiliare care predau în  
Liceul Tehnologic George Baritiu si in unitatile scolare din orasul Livada; 

4.2. Procedura va fi publicată pe site-ul unității si afisata la avizierul scolii. 
 

6. Documente de referință 

Legea nr 1/2011-Legea aeducatiei Nationale 

Legea 53/2003 si completarile ulterioare (40/2011) 
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Ordin nr 400/2015 cu completarile ulterioare-200/2016 

 

  Ghidul aplicantului,  

Schema de granturi pentru licee, 2017  

Formularul de aplicație (Anexa 2 din Ghidul aplicantului) 

 Acordul de grantSGL/RII 739 din 02.10.2018 

 Ghidul de implementare revizuit , Schema de granturi pentru licee, 2018 
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7    Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura  

operațională 
 

7.1. Definiții ale termenilor  
 

Nr.  
crt. Termen Definiție   

Echipa de Cadrele didactice care vor asigura derularea în bune condiții a tuturor activităților  
1. implementare propuse în cadrul proiectului 

 

ABREVIERI  

2. LIVE Livada,Ingeniozitate,Viitor,Eficienta 

3 

 

ROSE  

 

 

Proiectul Pentru  Invatamantul  Secundar  

 

 

 

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 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în vederea îndeplinirii subproiectului ȘCOALA LIVE- 

LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ .  
Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la 

învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an universitar în instituțiile finanțate în 
cadrul proiectului. 

 

 OBIECTIVUL  GENERAL AL PROIECTULUI ȘCOALA LIVE- LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ .  
 -Creşterea calităţii serviciilor educaţionale prin activităţi pedagogice şi de sprijin,  prin programe de dezvoltare 

personală şi diversificarea activităţilor extraşcolare pentru reducerea riscului de abandon şcolar, motivarea elevilor 

pentru absolvirea liceului, participarea la examenul de bacalaureat şi creșterea ratei de promovabilitate la 

bacalaureat, precum și facilitarea trecerii de la învățămâtul secundar la învățământul terțiar. 

 

Obiectivele specifice ale subproiectului ȘCOALA LIVE- LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ , formulate 
în acord cu obiectivele generale ale proiectului ROSE și în concordanță cu obiectivele cuprinse în Planul 
de Dezvoltare Instituțională al unității sunt următoarele: 

 

OS1: Reducerea absenteismului la o medie mai mică de 10 absențe nemotivate/ 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. 
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OS2: Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat cu 2% pentru fiecare an de proiect, respectiv cu 8% la 

finalul proiectului. 

OS3: Reducerea ratei de abandon şcolar, respectiv creșterea ratei de absolvire a liceului cu 2% pe an şcolar, 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. 

OS4: Optimizarea procesului 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 si  soft-uri educaționale. 

OS5: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 cunoștința cadrelor didactice, titulari sau suplinitori, respectând 
 

procedurile de informare (Avizier, Consiliu Profesoral,  site-ul școlii); 

(2) Stabilirea comisiei de selecție a membrilor echipei de implementare; 

(3) Depunerea dosarelor de candidatură; 

(4) Selecția participanților; 

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

- cerere adresată directorului pentru înscrierea la procesul de selecție; 

- copie xerox după cartea de identitate; 

- scrisoare de intenție; 

- CV în format european, datat și semnat de candidat;  
- copie după actele de studiu, care să ateste specialitatea (diplomă de licență și / sau master), sau alte 

documente de perfecționare care să ateste competențele necesare pentru desfășurarea activităților care se 
încadrează pe obiectivele specifice ale proiectului 

 

8.4. Criteriile selecției: 
 

(1) Selecția gruplui țintă se va face cu respectarea principiului egalității de șanse și nediscriminării 
și se va realiza fără deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, 
limbă, religie, gen, vârstă sau orice alte asemenea criterii ce pot conduce la acte de discriminare, direct sau 
indirect. Lista cu cadrele didactice care au fost selectate pentru a face parte din echipa de implementare va 
fi publicată pe site-ul școlii și la avizierul școlii.  

(2) Selecția grupului țintă în vederea constituirii comisiei de implementare se va efectua în 
baza studiului dosarului depus la secretariatul unitatii de invatamant  și a criteriilor de eligibilitate  

 

8.5. Criterii de eligibilitate: 

 

(1) Este angajat / angajată în sistemul românesc de învățământ – Liceul Tehnologic „George Baritiu”, 

 

(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 desfășurate 

în subproiectul ȘCOALA LIVE- LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ ;  
(4) Este de acord să desfășoare activitățile din cadrul proiectului în afara orelor de program 

din norma de predare – Anexa 1  
(5) Are disponibilitate de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectat 

/ selectată – Anexa 2; 
 

8.6. COMISIA DE SELECTIE A MEMBRILOR ECHIPEI DE IMPLEMENTARE 
 
Comisia are în componența sa 3 membri, după cum urmează:  Un   responsabil de comisie și 2 cadre 
didactice, altele decât cele care doresc să facă parte din echipa de implementare. Alegerea celor două 
cadre didactice se va face în cadrul Consiliului profesoral. 
(1) După constituire, comisia se aprobă de către directorul instituției  și se avizează in Consiliul de 

Administratie 
 
 

8.7. Pierderea calității de membru al echipei de implementare. 
 

Calitatea de membru al echipei de implementare a subproiectului ȘCOALA LIVE- 

LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ  (ROSE) se poate pierde în următoarele situații: 

(1) La solicitarea motivată a cadrului didactic;  
(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.
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9 Responsabilități si raspunderi 
 

- Consiliul Profesoral: 
 

Propune membrii comisiei de selecție a echipei de implementare.  
- Directorul: 

 

Aprobă componența Comisie de selecție a membrilor echipei de 

implementare;  Aprobă componența echipei de implementare;  
Asigură respectarea procedurii. 
 

- Consiliul de Administrație: 
 

Avizează Comisia de selecție a membrilor echipei de 
implementare; Avizează echipa de implementare. 
 

- Echipa de proiect: 
 

Elaborează procedura de selecție a echipei de implementare;  
Informează cadrele didactice asupra derulării procedurii și a criteriilor de selecție. 
 

- Comisia de selecție: 
 

Informează și consiliază cadrele didactice asupra criteriilor de selecție; 
Primește și centralizează dosarele de candidatură  
Analizează dosarele de candidatură;  
Afișează rezultatele selecției membrilor echipei de implementare. 

                      -Coordonatorul de grant 

-asigura respectarea procedurii si monitorizeaza  procesul de selectie 

                      -Responsabilul cu gestionarea bazei de date si a documentelor( prof documentarist) 

-participa la buna desfasurare a procesului de selectie 

-primeste si centralizeaza dosarele de candidatura  
 

Raspunderi   profesor: 

 

 stabilește conținuturile ce urmează a fi reluate, ținând cont de Programa școlară și de Programa 

de     bacalaureat  

 organizează activitatea în funcție de modul de abordare al fiecărei discipline în cadrul 

Examenului de bacalaureat 

 stabilește conținutul portofoliului elevilor 

 pune la dispoziția elevilor resursele materiale 

 oferă îndrumare elevilor implicați și coordonează activitatea acestora în vederea organizării 

adecvate a studiului individual  

 analizează și corectează fișele de lucru, testele secvențiale, simulările 

 încurajează elevii să manifeste rigurozitate și coerență în gândire, să își susțină în mod 

argumentat punctele de vedere 

 întocmeşte fişa de pontaj şi raportul de activitate pe lunile corespunzătoare activităţii  

 stabileşte  grupele de elevi participanti 

 stabileşte orarul desfăşurării activităţii 
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 livreaza  documentele   în intervalul  de timp solicitat 

 

10. Formulare / Anexe 
 

 

ANEXA 1- Declarație privind utilizarea datelor personale în cadrul subproiectului Școala 

LIVE- Livada,Ingeniozitate,Viitor,Eficiență(ROSE);  
 
ANEXA 2 - Declarație că va desfășura activitățile din cadrul proiectului în afara orelor de 
program din norma de predare;  

 
ANEXA 3 – Declarație de disponibilitate în vederea participării la toate activitățile din proiect 
pentru care a fost selectat / selectată.  

     

  ANEXA 4 - Cerere pentru înscrierea la procesul de selecție 

 

 

ANEXA NR 5   ANUNT  pentru inscrierea cadrelor didactice-consilierilor in echipa de implementare din Subproiectul 

Scoala Live- Livada,Ingeniozitae,Viitor Eficienta –proiect ROSE   

 
ANEXA 6 
Decizie pentru constituirea  Comisiei de selectie a cadrelor didactice /consilierilor in Echipa de Implementare 

subproiectului ȘCOALA LIVE- LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ  (ROSE) 

 

ANEXA NR  7 
   RAPORT AL COMISIEI   DE SELECTIE A CADRELOR DIDACTICE /CONSILIERILOR IN ECHIPA DE 

IMPLEMENTARE A SUBPROIECTULUI ȘCOALA LIVE- LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ  

(ROSE 
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Anexa 1 
 
 
 
 

 

Declarație pentru utilizarea datelor personale în cadrul proiectului ROSE, subproiect ȘCOALA LIVE- 
LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ  
 
 
 

 

Declaraţie 
 
 
 
 

Subsemnatul /  a  ……………………………………………………….…,  domiciliat  / ă  în  localitatea 

………………………………………,  Judetul…………………………..,  strada  .……............................., 

nr.…..…, posesor al CI Seria……….., Nr.…………., eliberat de 

…………………………………………………..............,la data de………………….., CNP 

………………………………………..……,  imi  exprim  acordul  cu  privire  la  utilizarea  si  prelucrarea  
datelor mele cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 

completările ulterioare, în cadrul „Proiectului privind Învăţământul Secundar (ROSE)”, în calitate de 

membru al echipei de implementare. De asemenea imi exprim acordul  să-fiu fotografiat/filmat, în cadrul 

acţiunilor de comunicare instituţionala în cursul implementarii acestui proiect. 
 
 
 
 
 

 

Data: 
 
 
 
 
 

 

Semnătura 
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Anexa 2 

 

DECLARAŢIE 
 
 
 
 
 

Prin semnarea prezentei, subsemnatul/a………………………………………………….., 

domiciliat(ă) în ………………………………………………………………………………….………, 

telefon ……………, născut(ă) la data de ……………….., în localitatea ……………..………, 

legitimat(ă)  cu  BI/CI seria ……, nr. ……………, emis de………………..……………, la data  de 

……………, CNP ……………………………,membru în echipa de implementare a subproiectului  
Școala LIVE- Livada,Ingeniozitate,Viitor,Eficiență  

 

  declar că voi desfășura activitățile din cadrul proiectului în afara orelor de program din norma de 

predare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data, Semnătura, 
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Anexa 3 
 
 

 

DECLARAŢIE 
 
 
 
 
 

Prin semnarea prezentei, subsemnatul/a………………………………………………….., 

domiciliat(ă) în ………………………………………………………………………………….………, 

telefon ……………, născut(ă) la data de ……………….., în localitatea ……………..………,legitimat(ă) 

cu BI/CI seria ……, nr. ……………, emis de………………..……………, la data de ……………, CNP 

……………………………, membru în echipa  de implementare  a subproiectului ȘCOALA LIVE- 

LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ  îmi declar disponibilitatea în vederea participării la toate activitățile 

din proiect pentru care am fost selectat / selectată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data, Semnătura,
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Anexa 4 

 

CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROCESUL DE SELECȚIE 
 
 
 
 

 

Doamnă Director, 
 
 
 
 

 

Subsemnatul/subsemnata, ...................................................................................., vă rog să-mi 

 

aprobați  înscrierea la procesul de  selecție în vederea  constituirii comisiei de implementare  a 

 

activităților proiectului Școala LIVE- Livada,Ingeniozitate,Viitor,Eficiență pentru primul an de 

implementare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data, Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:liceultehnologiclivada@yahoo.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 

 

 

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 
 

16 
 

 
  Anexa .Nr 5 
 
 
            ANEXE   LA PROCEDURA DE SELECTIE A CADRELOR DIDACTICE  

                 Nr inregistrare  4/20.10.2018 

 

   ANUNT  pentru inscrierea cadrelor didactice-consilierilor in echipa de implementare din Subproiectul Scoala Live- 

Livada,Ingeniozitae,Viitor Eficienta –proiect ROSE   

Nr acord de grant 739 din data de 02.10.2018 

   

                                                   ANUNT 

 
In atentia cadrelor didactice care doresc sa faca parte  din  echipa de implementare a Subproiectului Scoala Live- 

Livada,Ingeniozitae,Viitor Eficienta –proiect ROSE   

Va aducem la cunostinta ca in liceul nostru se vor derula activitati,astfel: 

 Clasa a IX-a -1 ora/sapt la Matematica si Limba si literatura romana timp de..8 luni 

Clasa a X-a -1 ora/sapt la Matematica si Limba si literatura romana timp de. 8 luni 

Clasa a XI-a -1 ora/sapt la Matematica si Limba si literatura romana timp de.. 8 luni 

Clasa a XII-XIII-a -1 ora/sapt la Matematica si Limba si literatura romana timp de.. 8 luni 

                     1 ora /sapt, geografie, economie  timp de 8 luni 

                        1 ora /sapt   Biologie, timp de 2 luni 

 

CONDITII DE ELIGIBILITATE ALE PROFESORILOR 

 

(2) Este angajat / angajată în sistemul românesc de învățământ – Liceul Tehnologic „George Baritiu”,Livada  

 

(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 desfășurate în subproiectul 

ȘCOALA LIVE- LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ ;  
(4) Este de acord să desfășoare activitățile din cadrul proiectului în afara orelor de program din norma de predare 

– Anexa 1  
Are disponibilitate de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectat / selectată 

 

Pierderea calității de membru al echipei de implementare. 

 

Calitatea de membru al echipei de implementare a subproiectului ȘCOALA LIVE- 

LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ  (ROSE) se poate pierde în următoarele situații: 

(3) La solicitarea motivată a cadrului didactic;  
(4) 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 unitatii se vor depune Dosarele de candidatura  continand: 

- cerere adresată directorului pentru înscrierea la procesul de selecție; 

- copie xerox după cartea de identitate; 

- scrisoare de intenție; 

- CV în format european, datat și semnat de candidat;  
- copie după actele de studiu, care să ateste specialitatea (diplomă de licență și / sau master), sau alte documente de 

perfecționare care să ateste competențele necesare pentru desfășurarea activităților care se încadrează pe obiectivele 
specifice ale proiectului 

-  
 

 Documentele se depun la secretariatul unitatii sau se trimit pe adresa de mail      
liceultehnologiclivada@yahoo.ro 
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ANEXA 6 

Decizie pentru constituirea  Comisiei de selectie a cadrelor didactice /consilierilor in Echipa de Implementare subproiectului 

ȘCOALA LIVE- LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ  (ROSE) 

           

                                                 DECIZIA NR 7.DIN .. 20.X .2018            
 

pentru constituirea  Comisiei de selectie a cadrelor didactice /consilierilor in Echipa de Implementare a subproiectului 

ȘCOALA LIVE- LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ  (ROSE) 

Profesor POPESCU MONICA, director al _LICEULUI TEHNOLOGIC GEORGE BARITIU_, judeţul SATU MARE  numit 

prin DECIZIA NR._1747 DIN 21.12. 2016  emisă de Inspectoratul Școlar al Județului SATU MARE, 

în temeiul: 

art 93 si 97 din  Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011; Având în vedere prevederile: - Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitaR 

Acordul de grant semnat pe data de 2.10.2018 si Ghidul de Implementare a Proiectului ROSE 

Avand in vedere prropunerile Consiliului Profesoral din....18.10.2018 ..si hotararea CA din Data de ..20.10.2018..privind 

componenta nominala a Comisiei de selectie a cadrelor didactice /consilierilor in Echipa de Implementare a subproiectului 

ȘCOALA LIVE- LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ  (ROSE) 

                                                         DECIDE: 

Art 1  Comisia  de selectie a cadrelor didactice /consilierilor in Echipa de Implementare a subproiectului ȘCOALA LIVE- 

Livada,Ingeniozitate ,Viitor,Eficienta „  (ROSE) 

Va avea urmatoarea componenta         

                             Responsabil :– Posmangiu Carmen 

                              Membrii  Oproiu Bogdan , Micle Laura  

Art 3 Membrii comisiei de selectie sunt obligati sa fie obiectivi, neutri ,si sa nu intre in conflict de interese 

Art.4 Responsabilul preda mapa completa continand dosarele depuse de candidati si raportul final directorului  

Art 5 Serviciul secretariat , incredinteaza prezenta decizie spre executare membrilor comisiei. 

                                                   

 

 

 

        DIRECTOR  Prof Monica Popescu 
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Anexa 7 
RAPORT AL COMISIEI   DE SELECTIE 

A CADRELOR DIDACTICE /CONSILIERILOR IN ECHIPA DE IMPLEMENTARE A SUBPROIECTULUI ȘCOALA 

LIVE- Livada,Ingeniozitate ,Viitor,Eficienta „  (ROSE) 

 

 

Subsemnatul/a,---------------------------profesor titular/suplinitor  la catedra de..................presedinte al Comisiei  de 

selectie a cadrelor didactice /consilierilor in Echipa de Implementare a subproiectului ȘCOALA LIVE- 

LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ  (ROSE din Liceul Tehnologic George Baritiu Livada jud Satu Mare , 

numit prin decizia nr...................impreuna cu ......................................................................membrii ai comisiei ,am desfasurat in 

perioada ................urmatoarele activitati: 

 Am preluat solicitarile(  si anexate) inregistrate la secretariatul unitatii de cadrele didactice /consilieriicare au 

solicitat sa faca parte din Comisia de Implementare a subproiectului ȘCOALA LIVE- 

LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ 

 Am verificat dosarele cadrelor didactice si am ierarhizat cadrele didactice/consilierii care solicita acelasi post 

conform criteriilor stabilite la nivelul unitatii de invatamant,in ordinea descrescatoare a punctajelor. 

Au depus solicitari un numar de..................cadre didactice/consilieri,dupa cum urmeaza: 

1. Doamna/Domnul..............................cadru didactic titular/suplinitor pe /la postul didactic, catedra de 

...........................de la........................... localitatea..........judetul............cu specializarile.......................pentru 

postul/catedra de................................. 

2. EtcIn baza documentelor anexate solicitarilor ,am concluzionat urmatoarele: 

 Propunem incadrarea pentru sustinerea activitatilor remediale/cercuri/consiliere pentru 

doamna....................................cadru didactic/ consilier pe postul didactic/catedra de ...................de la 

.........................localitatea......................cu specializarile..........pentru urmatoarele motive: 

- Este clasat pe locul I  

- Indeplineste conditiile de studii necesare ocuparii postului ,catedrei 

Are avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic/catedrei 

 Propunem respingerea incadrarii pentru sustinerea activitatilor remediale/cercuri/consiliere pentru 

doamna....................................cadru didactic/ consilier pe postul didactic/catedra de ...................de la 

.........................localitatea......................cu specializarile..........pentru urmatoarele motive: 

- Este clasat pe locul ....................... 

Nu Indeplineste conditiile de studii necesare ocuparii postului ,catedrei 

Nu are avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic/catedrei 

 

PRESEDINTE  

                                                                                                                                       MEMBRII 
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Grilă de evaluare  

în selecția participanților în cadrul proiectului” ȘCOALA LIVE- LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ ”, în cadrul schemei de granturi  
pentru licee ROSE(Romania Secondary Education Project ) aprobat pentru finanţare în cadrul rundei II 2018 

 

CANDIDAT : 

 

DOSARUL DE CANDIDATURă: CRITERII ADMINISTRATIVE - ELIMINATORII 

Documente Există în Nu există 
 dosar în dosar 

Cerere de înscriere   
   

Scrisoare de intenție semnată   
   

   

CV Europass semnat de titular   
   

Documente justificative   
   

   

    
 

Grilă de evaluare   
Criterii Punctaj maxim Punctaj acordat 

 
Pregătirea profesională  

 

Implicarea în viaţa şcolii  
 

Motivarea participării la proiect  

 

Abilități/ competențe necesare  

 

REZULTAT SELECțIE: ADMIS/RESPINS 
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Borderou completat de fiecare membru al comisiei de selecție  

 

Nume și prenume Punctaj Semnătura  

1  

2  

3 

mailto:liceultehnologiclivada@yahoo.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 

 

 

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 
 

21 
 

 

Criterii de selecție pentru cadrele didactice care doresc să devină membru în echipa de implementare a 

proiectului Școala LIVE- Livada,Ingeniozitate,Viitor,Eficiență(ROSE) 
 

Criteriul Subcriteriu 
 

Detalii 
    Evaluar    

    Punctaj total e Dovezi   
          comisie    

Pregătirea Formarea inițială  Studii superioare de lungă durată  5  CV, copie diploma de licență 

profesională     Studii superioare de scurtă durată  3  CV, copie diploma de licență 

 Formare continuă  Gradul didactic I   5  Copie diplomă  

     Gradul didactic II   3  Copie diplomă  

     Definitivat    2  Copie diplomă  

     Participare la cursuri de perfecționare 2 p. pentru fiecare 10 credite  Copie adeverințe  

     Participare la cursuri de formare  1 p. pentru fiecare 10 credite  Copie adeverințe  

Implicarea  

în Responsabilități la Director, director adjunct, consilier 10  Copie decizie de numire 
viața școlii nivelul școlii în educativ         

           Copie decizie de numire/dosar 
 calitate  de Responsabil comisie metodică, membru 8, 3, 2, 2, 2, 1  personal de la secretariat 
 director/responsabil  CA, membru CEAC, membru Comisia de      

 comisie/membru  actualizare  PAS,  membru în  comisia  de      

 comisie   elaborare ROI, membru în alte comisii      

 Participare/rezultate  Premiul  I,  II,  III,  mențiune  la  nivel 5, 4, 3, 2  Copii după diplome/atunci 
 la olimpiade și național/interjudețean     când nu este specificat numele 

 concursuri școlare  Premiul  I,  II,  III,  mențiune  la  nivel 4, 3, 2, 1  profesorului, se va certifica de 

     județean/local     către instituția de  învățământ 
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          implicarea; se va indica poziția 
          și numărul din Calendar, în caz 

          contrar,  nu  se  va  acorda 

          punctajul;    
 Activități Inițierea și implementarea unor proiecte cu 10  Adeverinţe  eliberate de către 

 extrașcolare fonduri europene       instituţia de învăţământ  

  Oraganizator/membru   proiecte 7, 4  Copie proiect / Adeverinţe 
  extrașcolare       eliberate  de  către instituţia  de 

          învăţământ    

  Organizator/membru activități de 5, 3  Copie proiect / Adeverinţe 
  voluntariat       eliberate  de  către instituţia  de 

          învăţământ    

 

Rezultate 
școlare Rzultate deosebite  obţinute  în pregătirea Progresul elevilor  Adeverinţe  eliberate de către 

  elevilor  în   atingerea 5  p. progres  înregistrat  la  instituţia de învăţământ  

  obiectivelor/competenţelor  specifice peste 80% din elevi       

  impuse de curriculumul  şcolar, 4  p. progres  înregistrat  la       

  materializate în progresul elevilor la clasă, peste 70% din elevi       

  în rezultate ale elevilor la clasă   3 p. – progres înregistrat la       

        peste 60% din elevi       

        2 p. – progres înregistrat la       

        peste 50% din elevi       

  Rezultate înregistrate la testări şi examene 5 p.promovabilitate peste 80%  Adeverinţe  eliberate de către 
          instituţia de învăţământ/  

          documentele se solicit la  

  naţionale,  la  examenele  de  certificare  a 4 p.promovabilitate peste 70%  conducerea școlii    

  competenţelor profesionale,  ponderea 3 p.promovabilitate peste 60%       

  elevilor cu performanţe în clasa superioară, la 2 p.promovabilitate peste 50%       

  trecerea într-un alt ciclu de învăţământ        

        TOTAL       
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Calendarul selecţiei profesorilor 
 
 
 
 
 

1.Depunerea dosarului – 23.10.2018 - 26.10.2018 (16:00) 
 

2.Evaluarea dosarelor – 26.10.2018-29.10.2018 
 

3. Raportul comisiei de selectie a cadrelor didactice  – 30.10-3.11.2018 
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