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Nr.

/

Proiectul privind învățământul secundar
Romania Secondary Education Project
ROSE

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
pentru selecţia participanţilor în cadrul proiectului
”PREGĂTIM ELEVII PENTRU SUCCES”, în cadrul schemei de granturi pentru licee
ROSE(Romania Secondary Education Project )
aprobat pentru finanţare în cadrul rundei I 2017
1. Introducere
Proiectul ”PREGĂTIM ELEVII PENTRU SUCCES” , a fost aprobat pentru
finanţare în cadrul rundei I 2017 prin acordul de grant nr SGL/RI/139 din 27.06.2017
Acest proiect este inițiat de MEN prin unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare
externă, fiind finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare conform
Acordului de împrumut nr 8481-RO semnat cu Guvernul României.
Proiectul se va derula pe perioada 27.06.2017- 26.06.2021
Aplicant/Beneficiar: Colegiul Național ”CALISTRAT HOGAȘ”, Tecuci
Obiectivul principal al proiectului este : ”Creșterea motivației școlare a elevilor în vederea
ameliorării rezultatelor la examenul de bacalaureat prin activități remediale, desfășurate întrun spațiu de învățare stimulativ.”
Scopul: Creșterea ratei de participare și a ratei de promovare a examenului de
bacalaureat.
Selecția: se vor selecta 24 cadre didactice participante la activitățile din cadrul proiectului
în urma unui proces de selecție stabilit prin prezenta procedură.
2. Documente de referinţă:
• Ghidul aplicantului- schema de granturi pentru licee, varianta 2016
• Ghidul de implementare -schema de granturi pentru licee, iulie 2017
• Acordul de grant nr.139/27.06.2017
 Site http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose
3. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor:
a. Realizarea procedurii
Se va realiza procedura cu 5 zile înainte de desfăşurarea selecţiei.
În selecția grupului țintă de participanți se va promova o politică de informare și o
metodologie clară care va asigura participarea fără discriminare, respectând principiul
egalității de șanse, al transparenței și al evitării conflictului de interese.
b. Stabilirea criteriilor de selecţie

Criteriile de selecție conform anexei 1.

c.
-

Conținutul dosarului de candidatură
Cerere de înscriere (model tip);
Scrisoare de intenție semnată ;
CV Europass semnat de titular;
Documente justificative
d. Stabilirea comisiei de selecţie / a comisiei de rezolvare a contestaţiilor
Comisia de selecţie se va constitui prin decizie, fiind formată din 5 persoane:
- coordonator de grant
- director
- membru CA, reprezentatnt la Consiliului local
- lider de sindicat- reprezentant cadre didactice
- reprezentant al elevilor
Comisia de rezolvare a contestaţiilor va fi numită doar în cazul în care se vor
înregistra contestaţii.
e. Atribuţiile comisiei de selecţie
Comisia va avea următoarele sarcini:
primirea și înregistrarea dosarelor ;
stabilirea grilelor finale de evaluare;
evaluarea dosarelor de candidatură;
stabilirea punctajului final/a rezultatelor finale;
comunicarea rezultatelor finale – anunţarea candidaţilor cu privire la
rezultatul selecţiei;
transmiterea rezultatelor selecţiei către echipa de management a proiectului
f. Atribuţiile comisiei de rezolvare a contestaţiilor:
- soluţionarea contestaţiilor depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor ;
- anunţarea persoanelor care au depus contestaţie cu privire la rezultatul reevaluării;
transmiterea rezultatelor contestaţiilor către echipa de management a proiectului
g.Publicarea anunţului de selecţie
Se va face publică procedura de selecţie/anunţul de selecţie, într-o şedinţă de lucru
(CP) şi pe site-ul colegiului.
-

h. Desfăşurarea selecţiei
Evaluarea dosarelor de candidatură ale profesorilor se va realiza după o grilă stabilită
de comisia de selecţie.
Comisia de selecție stabileşte punctajele maxime și parțiale pentru fiecare criteriu din
dosarul de candidatură.
i.

Comunicarea rezultatelor se va face la finalul activităţii de selecţie (prin
afişare la avizierul instituţiei şi site şi prin comunicare directă.
4. Anexe
Prezenta procedură cuprinde următoarele anexe: criterii de selecție, model de
decizie, , conţinutul portofoliului de candidatură.
Nr.Crt.
1.
2.
3.
4

Denumire anexă
Anexa 1 - Fișă criterii de selecție
Anexa 2 - Model de decizie comisie selecţie
Anexa 3 - Model cerere
Anexa 4 -Grilă de evaluare individuală a candidatului

Anexa 2

DECIZIE
Nr.

/

pentru numirea comisiei de selecție în cadrul proiectului
”PREGĂTIM ELEVII PENTRU SUCCES”, în cadrul schemei de granturi pentru licee
ROSE(Romania Secondary Education Project )
aprobat pentru finanţare în cadrul rundei I 2017
Profesor FILIMON IULIAN CĂTĂLIN, director al Colegiului Naţional “C.N. C.
HOGAȘ” ,Tecuci judeţul Galați, numit prin Decizia ISJ nr……………,
și
Consiliul de administrație al CNC Hogaș, Tecuci,
DECID:

Art. 1. Se constituie comisia pentru selecția cadrelor didactice
participante la proiect din cadrul ”PREGĂTIM ELEVII PENTRU SUCCES”,
în următoarea componenţă:
Nr.

Nume și prenume membru

Funcție în cadrul comisiei

crt.

1.

Coordonator de grant

2.

Director

3.

Membru CA, reprezentant al CL

4.

Lider de sindicat

5.

Reprezentant al elevilor

Art. 2. Comisia va elabora criteriile de selecție și va evalua dosarele depuse
conform acestor criterii.
Art. 3. Comisia va publica criteriile de selecție pentru a putea fi studiate
Art. 4. Comisia va comunica rezultatele selecției în termen de maxim 5 zile de la
data depunerii dosarelor.
Art. 6. Compartimentul secretariat va comunica prezenta decizie membrilor
comisiei sub semnătură de luare la cunoştinţă. Membrii comisiei vor duce la
îndeplinire prezenta decizie conform legislaţiei în vigoare.
Director,
Prof. FILIMON IULIAN CĂTĂLIN

Anexa 3
CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………….........................................
profesor titular/suplinitor/detașat/ pe catedra de …………… ………… la Colegiul Național
C.Hogaș, Tecuci, legitimat prin CI………………..…, eliberată de …………………………., la
data de …………………, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie pentru
proiectul ”PREGĂTIM ELEVII PENTRU SUCCES”, în cadrul schemei de granturi
pentru licee ROSE(Romania Secondary Education Project

) aprobat pentru finanţare în

cadrul rundei I 2017,pentru postul/poziția………………………..

Data:

Semnătură

Domnului Director al Colegiului Național C. Hogaș, Tecuci

Anexa 4
Grilă de evaluare
în selecția participanților în cadrul proiectului”PREGĂTIM ELEVII PENTRU SUCCES”, în
cadrul schemei de granturi pentru licee ROSE(Romania Secondary Education Project )
aprobat pentru finanţare în cadrul rundei I 2017

CANDIDAT :
Dosarul de candidatură: Criterii administrative - Eliminatorii
Documente
Există în
dosar
Cerere de înscriere
Scrisoare de intenție semnată

Nu există
în dosar

CV Europass semnat de titular
Documente justificative

Grilă de evaluare
Criterii
Pregătirea profesională

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Implicarea în viaţa şcolii
Motivarea participării la proiect
Abilități/ competențe necesare
Rezultat selecție: ADMIS/RESPINS
Comisie de selectie
PUNCTAJ
NUME ȘI PRENUME
2

4

1
2
3
4
5

SEMNĂTURĂ

