UNITATEA DE MANAGEMENT
AL PROIECTELOR
CU FINANŢARE EXTERNĂ

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE
Beneficiar: Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza Bârlad
Titlul subproiectului: BAC- Bacalaureat, Antreprenoriat, Carieră
Acord de grant nr. 537/SGL/RII din data 01.10.2018
Aprobat
Pascaru Costel
Coordonator proiect

COMISIA DE SELECȚIE A ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A GRANTULUI
1. PREȘEDINTE COORDONATOR GRANT: PASCARU COSTEL
2. RESPONSABIL CU ACTIVITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE: BUJOREANU
GABRIELA
3. RESPONSABIL CU ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI PUBLICITATE: BUJENIȚĂ
ALINA
4. PROFESOR: BUDEȘ RODICA
5. PROFESOR: ROGOJINĂ ANDREEA
6. PROFESOR: MOLDOVEANU CAMELIA
7. PROFESOR: BORȘ DANIELA
8. PROFESOR: IBĂNESCU TEODORA
9. SECRETAR: POPA RAMONA
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PROCEDURĂ DE SELECŢIE A ECHIPEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ROSE
(cadre didactice)
A.ETAPE
ETAPA I
a)Afisarea procedurii si criteriilor de selectie la sediul Liceului Tehnologic „Al. I. Cuza” Bârlad.
b)Depunerea dosarelor de candidatura la coordonatorul proiectului.
ETAPA II
Se va constitui la nivelul Liceului Tehnologic „Al. I. Cuza” o comisie de selectie a candidaturilor.
In caz de punctaje egale, departajarea se va face pe baza punctajelor obtinute la un interviu care va
evalua informațiile despre proiectul in derulare.
Vor fi selectate, conform specificaţiilor proiectului:
a)14 profesori care vor realiza activitățile remediale la discipline de bacalaureat (limba și literatura
română, matematică, biologie, geografie);
b) 2 consilieri psihopedagogici care vor organiza activitățile de consiliere psihologică și dezvoltare
personal și activități de consiliere și orientarea în carieră;
c) 3 profesori și o bibliotecară pentru activitatea extracurriculară „Lectura – pasiunea meaˮ;
d) 4 profesori/instructori care vor organiza activitatea extracurriculară a atelierelor din „Clubul
aptitudinilorˮ;
e) 4 profesori care vor organiza activitatea extracurriculară „Știu, vreau, potˮ;
f) 3 profesori care vor organiza activitatea „My job – my businessˮ
g) 4 profesori de discipline tehnice pentru atestatele de certificare a competențelor profesionale.
Nu se admit contestaţii.
B.CRITERII DE SELECTIE
1.Desfăşurarea activităţii profesionale, în calitate de profesor calificat la Liceul Tehnologic „Al. I.
Cuza”, în anii şcolari 2016-2017 şi 2017-2018.
2.Implicarea activă în activităţile cu părinţii la nivelul clasei/şcolii/judeţului; activităţi metodice,
activităţi/proiecte organizate; participări și rezultate la cursuri și olimpiade școlare etc. din ultimii 2 ani
şcolari încheiaţi;
3.Participarea la activitatăți de formare continuă.
4.Spirit de echipă, capacitatea de adaptare la situaţii neprevăzute şi la un mediu multicultural, probitate
morală (calificativ “Foarte bine” în ultimii 2 ani).
5.Implicarea activă în proiecte anterioare.

C.DOSARUL DE CANDIDATURĂ va cuprinde următoarele documente:
-CV Europass;
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-scrisoare de motivație;
-copie conform cu originalul CI/BI;
-copie conform cu originalul certificat de naştere/căsătorie;
-copie conform cu originalul diploma de studii;
-copie conform cu originalul ultimul grad didactic;
-adeverințele de participare la cursurile de formare/perfecționare;
-adeverințe de activități extrașcolare;
-diplomele obținute la concursuri și olimpiade.
D.CALENDARUL SELECŢIEI
1.Depunerea dosarelor la unitatea şcolara – 25-31.10.2018
3.Evaluarea dosarelor de către comisia de evaluare– 01.11.- 02.11.2018
4.Anunţarea rezultatelor finale ale evaluării – 02.10.2018.

Elaborat,
Responsabil cu activitățile de monitorizare și evaluare,
Prof. Bujoreanu Gabriela
Data: octombrie 2018
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