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4. Scopul procedurii operaționale 

  4.1. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate 

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

subproiectului „START ! – Succes, Tenacitate, Acţiune, Responsabilitate, Tinereţe” din cadrul 

proiectului ROSE, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse în Formularul de aplicație. 

Proiectul a demarat la 27.06.2017 și se finalizează în 26.06.2021. 

 

4.2. Procedura vizează selecția echipei de implementare a proiectului, după cum urmează: 

- 4 experți activităţi remediale adresate elevilor cu risc educaţional, respectiv: 1 profesor disciplina 

BIOLOGIE, 1 profesor disciplina FIZICĂ, 1 profesor disciplina LIMBA ENGLEZĂ, 1 profesor 

disciplina TIC; 

- 3 experți activități de pregătire suplimentară în vederea susținerii examenului de Bacalaureat, 

respectiv : 1 profesor LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, 1 profesor ISTORIE și 1 profesor 

GEOGRAFIE ; 

- 1 expert consiliere și orientare profesională  

- 1 expert în dezvoltarea abilităților sociale, a spiritului antreprenorial și de management al 

carierei. 

  

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

 5.1. Procedura se aplică pentru cadrele didactice care predau în unități școlare din orașul Deva; 

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

 

6. Documente de referință 

 6.1. Ghidul aplicantului, Schema de granturi pentru licee, 2016 

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

 6.3. Acordul de grant SGL/R I/159 Din 27.06.2017 

 6.4. Ghidul de implementare, Schema de granturi pentru licee, 2017 

  



                   

Colegiul National Sportiv 

”Cetate” 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 
privind 

Selecția echipei de implementare a 

subproiectului START!(ROSE) 

Cod: PO-SGL-ROSE-01 

 

Ediția:  I 

Nr. de ex.: 1 

Revizia: 0 

Pag  3 din 12 

Exemplar nr.: 1 

 

3 
 

 

  

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

  

7.1. Definiții ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 
Termen Definiție 

1. 
Echipa de 

implementare 

Cadrele didactice care vor asigura derularea în bune condiții a tuturor activităților 

propuse în cadrul proiectului 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. START ! Succes, Tenacitate, Acţiune, Responsabilitate, Tinereţe! 

2. ROSE Proiectul pentru învățământ 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 Succes, 

Tenacitate, Acţiune, Responsabilitate, Tinereţe! (START!) 

 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. 

 Obiectivele principale ale subproiectului START!, formulate în acord cu obiectivele generale ale 

proiectului ROSE și în concordanță cu obiectivele cuprinse în Planul de Dezvoltare Instituțională al 

unității sunt următoarele: 

OS.1  Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, a ratei de participare a elevilor la cursuri şi a stării de 

disciplină pentru un numar de 1105 elevi ai Colegiului Naţional Sportiv “Cetate” Deva, prin 

activităţi de educaţie remedială, consiliere psihologică şi dezvoltarea abilităţilor sociale / 

antreprenoriale. 
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OS.2 Creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat şi de inserţie pe piaţa muncii / 

continuarea studiilor pentru un număr de 250  elevi ai Colegiului Naţional Sportiv “Cetate” Deva, 

prin activităţi de pregatire suplimentară în vederea susţinerii examenului de bacalaureat şi prin 

consiliere şi orientare profesională / management al carierei, precum şi prin vizite de documentare 

în centre  universitare. 

OS.3 Dezvoltare personală prin formarea  abilităților de viață  a viitorilor cetățeni activi  

europeni, educați la Colegiul National Sportiv “Cetate” Deva, prin promovarea  valorilor naționale 

autentice, prin derularea de activităţi de educaţie non-formală în cadrul taberelor de vară tematice 

şi prin dezvoltarea unei reţele şcolare care să permită colaborarea şi schimbul de bune practici. 

 

8.2. Etapele derulării selecției 

(1) Procedura va fi adusă la cunoștința cadrelor didactice, titulari sau suplinitori, respectând 

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

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

(3) Depunerea dosarelor de candidatură; 

(4) Selecția participanților; 

(5) Afișarea rezultatelor. 

 

8.3. Componența dosarului de candidatură: 

- cerere adresată directorului instituției 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); 

- fișă de autoevaluare, având anexate copii xerox după documentele doveditoare – Anexa 1. 

 

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, vărstă sau orice alte asemenea criterii ce pot conduce la acte de discriminare, direct 
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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) Se va acorda o pondere însemnată progresului înregistrat cu elevii la clasă precum și 

rezultatelor obținute cu elevii la atât în cadrul diferitelor concursuri școlare, cât și la examenul de 

bacalaureat. 

 

8.5. Criterii de eligibilitate: 

(1) Să nu dețină altă poziție / funcție în cadrul proiectului; 

(2) Este angajat / angajată în sistemul românesc de învățământ; 

(3) Este absolvent/absolventă a unei instituții de învățământ superior, cu examen de diplomă; 

(4) Este de acord cu utilizarea datelor personale furnizate în cadrul activităților desfășurate în 

subproiectul START! (ROSE) – Anexa 1; 

(5) Este de acord să desfășoare activitățile din cadrul proiectului în afara orelor de program din 

norma de predare – Anexa 2 

(6) Are disponibilitate de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectat / 

selectată – Anexa 3; 

 

8.6. Comisia de selecție a membrilor echipei de implementare: 

(1) Comisia are în componența sa 3 membri, după cum urmează: coordonatorul de grant – în 

calitate de 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. 

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

Consiliul de Administrație. 

 

8.7. Pierderea calității de membru al echipei de implementare. 

Calitatea de membru al echipei de implementare a subproiectului START! (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 și răspunderi 

- 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 și evaluează dosarele de candidatură; 

 Alege membrii echipei de implementare în baza punctajelor obținute. 

 

10. Formulare / Anexe 

 ANEXA 1 -  Criterii de selecție pentru cadrele didactice care doresc să devină membri în echipa 

de implementare a subproiectului START! (ROSE);  

 ANEXA 2 -  Declarație privind utilizarea datelor personale în cadrul subproiectului START! 

(ROSE); 

 ANEXA 3 -  Declarație că va desfășura activitățile din cadrul proiectului în afara orelor de 

program din norma de predare; 

 ANEXA 4 – Declarație de disponibilitate în vederea participării la toate activitățile din proiect 

pentru care a fost selectat / selectată. 
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11.  Cuprins 
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Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Colegiul Național Sportiv ”Cetate” Deva 

Titlul subproiectuuli: „START ! – Succes, Tenacitate, Acţiune, Responsabilitate, Tinereţe” 
Acordul de grant SGL/R I/159 Din 27.06.2017 

 

 

                ANEXA 1 

 

Criterii de selecție 

pentru cadrele didactice care doresc să devină membri în echipa de implementare a proiectului START! (ROSE), 

implementat la nivelul Colegiului Național Sportiv ”Cetate” Deva 

 
Criteriul Subcriteriul Detalii Punctaj  Autoevaluare Evaluare 

comisie 

Dovezi 

Pregătirea 

profesională 

 Studii superioare de lungă durată 5   Copie diplomă licență 

Studii superioare de scurtă durată 3   Copie diplomă absolvire 

 Grad didactic I 5   Copie certificat/adeverință 

Grad didactic II 3   Copie certificat/adeverință 

Definitivat 2   Copie certificat/adeverință 

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

Implicare în 

viața școlii 

Responsabilități la 

nivelul școlii în 

calitate de 

responsabil / 

membru comisie 

Responsabil comisie metodică, 

membru CA, membru CEAC, 

responsabil/membru în alte comisii la 

nivelul unității 

2 p. responsabil comisie 

2 p. membru C.A., CEAC 

1 p membru în alte comisii 

  Copii după deciziile de numire 

Participare / 

ezultate la 

olimpiade și 

concursuri școlare 

Premiul I, II, III, mențiune la 

concursuri nivel național 

Premiul I – 5 p 

Premiul II – 4 p 

Premiul III – 3 p 

Mențiune – 2 p. 

  Copii diplome (atunci când nu este 

specificat numele profesorului, se va 

certifica de către instituția de învățământ 

implicarea acestuia, cu precizarea poziției 
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și numărului din Calendar) 

Premiul I, II, III, mențiune la 

concursuri nivel județean/local 

Premiul I – 4 p 

Premiul II – 3 p 

Premiul III – 2 p 

Mențiune – 1 p. 

  Copii diplome (atunci când nu este 

specificat numele profesorului, se va 

certifica de către instituția de învățământ 

implicarea acestuia, cu precizarea poziției 

și numărului din Calendar) 

Activități 

extrașcolare 

Inițierea și implementarea unor 

proiecte cu fonduri europene 

10 p.   Adeverințe eliberate de unitatea de 

învățământ 

Organizator / membru proiecte 

extrașcolare 

7 p. organizator 

4 p. membru 

  Copie proiect / Adeverințe eliberate de 

unitatea de învățământ 

Organizator / membru activități de 

voluntariat 

5 p. organizator 

3 p. membru 

  Copie proiect / Adeverințe eliberate de 

unitatea de învățământ 

Rezultate școlare Rezultate deosebite obţinute în 

pregătirea  elevilor în atingerea 

obiectivelor/ competențelor specifice 

impuse de curriculumul școlar, 

materializate în progresul elevilor la 

clasă, în rezultate ale elevilor la clasă  

5 p. progres peste 90 % din elevi 

4 p. progres peste 80 % din elevi 

3 p. progres peste 70 % din elevi 

2 p. progres peste 60 % din elevi 

  Adeverințe eliberate de unitatea de 

învățământ 

Rezultate înregistrate la testări si 

examene naționale, pondeea elevilopr 

cu performanțe în clasa superioară, la 

trecerea într-un alt ciclu de învățământ 

5 p. promovabilitate peste 90 % 

4 p. promovabilitate peste 80 % 

3 p. promovabilitate peste 70 % 

2 p. promovabilitate peste 60 % 

  Adeverințe eliberate de unitatea de 

învățământ 
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Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Colegiul Național Sportiv ”Cetate” Deva 

Titlul subproiectuuli: „START ! – Succes, Tenacitaate, Acţiune, Responsabilitate, Tinereţe” 
Acordul de grant SGL/R I/159 Din 27.06.2017 

 

       ANEXA 2 

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND UTILIZAREA ŞI PRELUCRAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

 

 

 

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

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

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

naţionalitatea ……………..…, legitimat(ă) cu BI/CI seria ……, nr. ……………, emis 

de………………..……………, la data de ……………, CNP ……………………………,membru în 

echipa de implementare a subproiectului „START ! – Succes, Tenacitate, Acţiune, Responsabilitate, 

Tinereţe”  declar şi consimt în mod expres consimțământul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datele 

mele cu caracter personal rezultate din prezenta declaraţie și orice alte documente transmise sau existente 

în baza de date a proiectului mai sus menţionat.  

 

 

 

 

 

Data,           Semnătura, 
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Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Colegiul Național Sportiv ”Cetate” Deva 

Titlul subproiectuuli: „START ! – Succes, Tenacitaate, Acţiune, Responsabilitate, Tinereţe” 
Acordul de grant SGL/R I/159 Din 27.06.2017 

 

       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 

„START ! – Succes, Tenacitate, Acţiune, Responsabilitate, Tinereţe”  declar că voi desfășura activitățile 

din cadrul proiectului în afara orelor de program din norma de predare. 

 

.  

 

 

 

 

 

Data,           Semnătura, 
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Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar: Colegiul Național Sportiv ”Cetate” Deva 

Titlul subproiectuuli: „START ! – Succes, Tenacitaate, Acţiune, Responsabilitate, Tinereţe” 
Acordul de grant SGL/R I/159 Din 27.06.2017 

 

       ANEXA 4 

 

 

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 „START ! – Succes, 

Tenacitate, Acţiune, Responsabilitate, Tinereţe”  îmi declar disponibilitatea în vederea participării la 

toate activitățile din proiect pentru care am fost selectat / selectată. 

 

 

 

 

 

 

Data,           Semnătura, 

 


