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PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND
SELECTIA CADRELOR DIDACTICE
Scopul:
Selectarea obiectiva, transparenta ~i nediscriminatorie a participantilor apaqinand grupului
tinta (cadre didactice) la activitafile din cadrul subproiectului privind 1nvatamantul secundar
ROSE: PRIN MUNCA SPRE SUCCES
Descrierea procedurti:
1. Identificarea persoanelor care doresc sa participe la activitatile proiectului;
2. Verificarea eligibilitafii persoanelor inscrise pentru participarea la activitatile din cadrul
proiectului;
3. Aplicarea procedurii de selectie in cazul persoanelor care 1~i exprima dorinta de a
participa la activitatile din cadrul proiectului (conform specificafiilor), functie de
intervalul de timp/perioada de desfasurare ale activitatilor proiectului;
4. Aprobarea listei persoanelor eligibile in cadrul Consiliului de Administratie al Liceului
Tehnologic Telciu;
5. Emiterea deciziei privind participanfii la activitatile din cadrul proiectului.
Criterii de selecfie cadrelor didactice:
implicarea activa in activitatile din cadrul proiectului;
disponibilitatea de a participa la activitatile proiectului;
implicarea anterioara in viata ~colii (activitati extr~colare), activitatea de
prom.ovare a ~colii;
interesul acordat formarii ~i dezvoltarii profesionale;
participarea in activitati cu grupuri de lucru vulnerabile;
calitati morale ~i de comportament, capacitate de cooperare, lucru in echipa.

Procedura vizeaza selecpa a:
-3 profesori de limba ~i literatura romana,
- 2 profesori de matematica,
- 1 profesor de biologic, in vederea derularii activitafilor remediale ~i activitatilor de prcgatire
Domeniul de aplicare
1. Procedura se aplica cadrelor didactice eligibile din Liceul Tehnlogic Telciu
2. Procedura va fi afi~ata pe site-ul liceului.
Documente de referinta
1 Legislafie aplicabila
-Legea 1/2011
- Legea educapei naponale;
- Lega 53/2003
- Codul muncii, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Legea 40/2011 pentru modificarea ~i completarea legii 53/2003;
- Ghidul aplicantului, schema de granturi pentru licee;
- Formularul de aplicatie (Anexa 2 din Ghidul aplicantului);
- Acord de grant 540/SGL/RI/ DIN 01.10.2018;
- Ghidul de implementare, schema de granturi pentru licee, 2018.

Definitii abrevieri §i termeni ntilizati
1 Definitii :
PROCEDURA-reprezintli pa§ii care trebuie urmati 'iu reaiizarea anumitor activitati Ia niveiuI
unei unitati de invatamant;
PROCEDURA GENERALA-procedurli care descrie activitlitile de pregatire a procesuiui de
predare-'invatareevaiuare;
Edifie a unei procedure-forma initiaili sau actualizatli, dupli caz, a unei procedure de sistem,
generaie, operationale sau de Iucru, aprobatli §i difuzatli
Revizia 'in cadrul unei editii- actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea,
dupli caz, a uneia sau a mai muitor compenente a unei editii a procedurii, acfiuni care au fost aprobate
si dufuzate.
Abrevieri
(1) PO= procedurli operationalli
(2) ROSE= Romanian Secondary Education Project
Termeni utilizati
(1) Echipa de implementare - cadrele didactice care vor asigura derularea 'in bune conditii a
tuturor activitatilor propuse in proiect.
Descrierea procedurii:
1 Generalitliti:
Prezenta procedurli este elaborata 'in baza Proiectului pentru 'invlitlimantul Secundar
(ROSE), proiect finantat conform Acordului de Imprumut nr. 8481-RO semnat 'intre
Guvernul Romaniei §i Banca Internafionalli pentru Reconstrucfie §i Dezvoltare, 'in vederea
indeplinirii obiectivelor subproiectului "Prin muncli spre succes".
Obiectivele de Dezvoltare are proiectuiui ROSE sunt 'imbunlitatirea tranzitiei de Ia
Iiceu la invliflimantul tertiar si cre§terea gradului de retentie in primul an universitar 'in
instututiile finantate 'in cadrul proiectului.
Obiectivele specific finale ale suproiectului " Prin muncli spre succes", formulate 'in
accord cu obiectivele generale al proiectului ROSE sunt urmatoarele:
OFl - menfinerea ratei de abandon a elevilor din anii terminali la valoarea de
referinta de O % panli 'in octombrie 2021;
OF2 - scliderea ratei de abandon Ia nivelul Iiceului de la valoarea de referinfli de 1,4
% Ia vaioarea de 0,6 % panli 'in octombrie 2021;
OF3 - menfinerea ratei de absolvire a claselor terminale la valoarea de referinta de
100 % panli Ia finele anului ~colar 2020-2021;
OF4 - cre~terea ratei de participare Ia examenul de bacaiaureat de la valoarea de
referinfli de 25 % la valoarea de 50 % panli in septembrie 2021;
OF5 - cre~terea ratei de promovare a examenuI de bacalaureat de la valoarea de
referinfli de 15 % la valoarea de 45 % panli 'in septembrie 2021.
2. Etapeie derullirii selectiei
(1) Procedura va fi adusli la cuno§tinta cadrelor didactice, titulari sau suplinitori, respectand
procedurile de informare (Consiliul Profesoral, site-ul §CO!ii);
(2) Depunerea scrisorii de intenfie;
(3) Seiectia participatilor
(4) Afi~area rezultateior.
3. Criteriile de selectie
a. Selecfia grupului fintli se va face cu respectarea principiului egalitlifii de ~anse ~i
nediscriminarii ~i se va realiza flirli deosebiri, exciuderi, preferinfe, restricfii bazate pe
criteria de rasa, nafionalitate, etnie, Iimbli, religie, gen varstli sau orice alte asemenea criterii
care pot conduce Ia acte de discriminare direct sau indirect. Lista cu cadreie didactice care
au fost selectate pentru a face parte din echipa de impiementare va fi publicat!i pe siteul
~colii.
b. Se va acorda o pondere insemnatli a rezultateior obfinute cu elevii Ia diferite concursuri
~colare, precum ~i Ia examenuI de bacaiaureat.

4. Criterii de elegibilitate:
a. Este angajat/angajata sl Liceului Tehnologic Telciu;
b. Este de acord sii nu desfii~oare activitiifile din cadrul proiectului in timpul orelor de
program din norma de bazii ;
c. Va avea disponibilitatea de a participa la toate activitiifile din proiect pentru care a fost
selectat/selectatii;

5. Responsabilitiiti si riispunderi in derularea procedurii:
a. Directorul:
- asigura respectarea procedurii;
- aproba componenfa echipei de implementare.
b. Cosiliul de Administrafie:
- avizeaza echipa de implementare.
c. Echipa de proiect:
- informeazii cadrele didactice asupra deruliirii procedurii ~i a criteriilor de selecfie
d. Coordonatorul de grant:
- asigurii respectarea procedurii;
- prime~te si centralizeazii scrisorile de intenfie.
e. Responsabilul cu activitiifile de monitorizare:
- elaboreazii procedura de selecfie a echipei de implementare;
- predii procedura in termen responsabililor cu verificarea ~i aprobarea acesteia;
- participii la buna desfii~urare a procesului de selecfie;
6. Resurse umane:
6 cadre didactice de Limba ~i Iiteratura romiina, matematica ~i biologie.
7. Roluri, atributii si responsabilitiiti ale cadrele didactice implicate:
• Proiecteaza continuturile fiecarei sesiuni de pregatire remediala in
conformitate cu programa pentru examenul de Bacalaureat valabila in anul de
implementare, pe baza unei documentari riguroase ~i in acord cu nevoile de
invatare ale elevilor;
• Desfa~oara activitati de pregatire remediala cu grupe alcatuite din maxim 15
elevi, saptamiinal, pe baza graficului de pregatire elaborat la nivelul ~colii;
• Predau documentele de proiectare a sesiunilor de pregatire coordonatorului de
grant, precum ~i listele de prezenta aferente fiecarei sesiuni de pregatire;
• Semneaza condica sesiunilor de formare;
• Trimestrial, completeaza fi~ele de pontaj ~i le predau responsabiliului de program;

•
•
•

Anual, la finalul activitatii, predau responsabilului de program raportul
sesiunilor de pregatire remediala;
Asigura mijloacele didactice necesare desfa~urarii sesiunilor de pregatire: fi~e
de lucru, resurse multimedia, culegeri de subiecte;
Elaboreaza portofoliul educational al programului de pregatire remediala, care
va cuprinde programa pentru examenul de Bacalaureat, fi~e de lucru ~i modele
de teste.

