
INVITAȚIE SELECȚIE ECHIPA DE IMPLEMENTARE 

pentru 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA ORADEA 

Titlul subproiectului: Ș.A.N.S.E.-Școală, Abilități, Nevoi, Scopuri și Evoluție (ROSE) 

Acord de grant nr. SGL/RIII/879/13.10.2020 

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 suproiectului Ș.A.N.S.E.-Școală, Abilități, Nevoi, Scopuri și Evoluție,  formulate 

în acord cu obiectivele general al proiectului ROSE sunt următoarele: 

      Obiectivul general al proiectului este: 

Creșterea calității serviciilor educaționale în învățământul profesional și tehnic pentru 

asigurarea egalității de șanse și a progresului școlar al elevilor din ciclul liceal pentru realizarea unei 

rate ridicate  a procentului de absolvire,  de participare și promovare a examenului de bacalaureat 

prin îmbunățățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru elevi și adulti. 

Obiective specifice: 

O1. Creșterea ratei de promovare a examenului de acalaureat cu 8%, respectiv : creștere de 2% anul I, 

creștere de 3% II și creștere de 3% anul III, până la sfârșitul proiectului prin activități pedagogice 

centrate pe elev și activități remediale pentru elevii claselor IX-XII aflați în situația de risc școlar. 

O2. Reducerea abandonului cu 3% până la sfârșitul proiectului, respectiv anul I 1,00%, anul II 

1,00%,anul III 1,00%, prin implicarea activă a elevilor din grupurile dezavantajate în activități 

extracurriculareși de dezvoltare în carieră, în vederea optimizării ratei de absolvire, a integrării 

absolvenților pe piața muncii și de continuare a studiilor în mediul universitar în calificarea 

profesională absolvită. 

O3. Dezvoltarea stimei de sine a elevilor aflați în situația de risc școlar și a celor cu rezultate 

nesatisfăcătoare  prin organizarea unor activități de dezvoltare de abilități socio-emoționale  pe tot 

parcursul proiectului,în vederea creșterii motivației pentru învățare. 

Procedura vizează selecția profesorilor care să asigure desfășurarea : 

I. Activităților pedagogice și de sprijin: 

I.1 Activități remediale, disciplinele de bacalaureat: limba romană- 5 posturi, matematică-5 posturi, 

fizica-2 post, chimie-2 post, biologie-2 post, geografie – 2 post, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a zi și a 

XIII-a seral,  

I.2 Activități de sprijin clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a zi și a XIII-a seral: 



- Activități de orientare în carieră și  

- Dezvoltarea abilităților socio-emoționale-1 post 

II. Activități extracurriculare 

II. 4. Ateliere tematice – 2 posturi/atelier 

- atelier 1- dezvoltarea creativității prin  activități de estetica și igiena corpului omenesc,  

- atelier 2-activități pentru dezvoltarea în carieră,  

- atelier 3-activități de dezvoltare personală prin teatru,  

- atelier 4- activități de artă teatrală dezvoltarea abilităților de comunicare în limba franceză și limba 

engleză prin jocul didactic,  

-atelier 5-activități de dezvoltare a competențelor digitale,  

- atelier 6- activități de dezvoltare a competențelor transdisciplinare,  

- atelier 7- dezvoltarea abilităților de antreprenoriat,  

- atelier 8- dezvoltarea spiritului civic-activități de cunoaștere a legilor și dreptului omului,  

- atelier 9- activități sportive pentru formarea abilităților de a trăi sanatos,  

- atelier 10- dezvoltarea competențelor tehnice-activități transdisciplinare, 

ETAPELE SELECȚIEI ECHIPEI DE IMPLEMENTARE: 

1. Depunerea unui dosar de candidatură care va avea componența: 

 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 către candidat; 

 copie după documentele de studiu care să ateste specializarea (diploma de licență și/sau 

master); 

 ANEXA 1 – Fișa de autoevaluare-Criterii de selecție pentru cadrele didactice care doresc să 

devină membru în echipa de implementare a proiectului S.A.N.S.E.-Școală, Abilități, Nevoi, 

Scopuri și Evoluție (ROSE)  

 ANEXA  2 - Declarație  pentru  utilizarea  datelor  personale  în  cadrul  proiectului  ROSE, 

subproiect S.A.N.S.E.-Școală, Abilități, Nevoi, Scopuri și Evoluție (ROSE); 

 ANEXA 3 - Declarație că nu va desfășura activitățile aferente proiectului în timpul orelor de 

program din norma de bază; 

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

pentru care a fost selectat/selectată. 

 ANEXA 5   

Opisul dosarului (în 2 exemplare ); 

Profesorii interesați vor aplica pentru un singur post. 

2. Interviu nestructurat 



 

CALENDARUL SELECTIEI 

1. Depunerea dosarelor la secretariat: 3-6 Noiembrie 2020 ora 16.00 

2. Interviu: 10.11.2020  

3. Afișarea rezultatelor 11.11.2020 

 

ANEXA 0 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA, ORADEA 

Titlul subproiectului: S.A.N.SE.-Școală, Abilități, Nevoi, Scopuri și Evoluție (ROSE) 

      Acord de grant nr. SGL/RIII/879/13.10.2020 

Nr. înregistrare: …………../……………. 

 

DOAMNA DIRECTOR, 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………......................................... 

 

profesor titular/suplinitor/detașat/ pe catedra de …………… ………… la COLEGIUL TEHNIC TRAIAN 

VUIA, ORADEA,  legitimat prin CI………………..…, eliberată de …………………………., la 

 

data de …………………, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie pentru 

 

subproiectul Ș.A.N.S.E.-Școală, Abilități, Nevoi, Scopuri și Evoluție (ROSE)” în cadrul schemei de 

granturi pentru licee ROSE(Romania Secondary Education Project ) aprobat pentru finanţare în 

cadrul rundei III 2020,pentru postul/poziția……………………….. 

 

 

 

 

 

Data:                                                                                                                  Semnătura 

 

 

 

 

Domnului Director al Colegiului Tehnic Traian Vuia, Oradea 

 

  

 

 

 

 



 

 

ANEXA 0.0 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA ORADEA 

Titlul subproiectului: Ș.A.N.S.E.-Școală, Abilități, Nevoi, Scopuri și Evoluție (ROSE) 

Acord de grant nr. SGL/RIII/879/13.10.2020 

Nr. înregistrare: …………../ 

 

 

Scrisoare de intenţie 

Nume și prenume :___________________________ 

Adresă: _____________________________________  

Mail: _______________________________________ 

Telefon_________________ 

 

 

În atenția Doamnei Director 

al COLEGIULUI TEHNIC TRAIAN VUIA, ORADEA 

 

Stimate Domnule Director, 

Numele meu este ........................................….şi vă adresez această scrisoare de intenţie ca 

răspuns la anunţul dumneavoastră pentru postul …………………la  proiectul S.A.N.S.E.-Școală, 

Abilități, Nevoi, Scopuri și Evoluție (ROSE) 

Fiind absolvent al Facultăţii de.............................................................. 

Am acumulat în timpul anilor de studiu multe cunoştiinţe în domeniile: 

………………………….  ………...................................................................  

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

DE ce doresc să particip la activitatea aleasă ............................... 

 

 

Cu respect , 

                                                                                                                                 Nume și prenume,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 1 

                            

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA ORADEA 

Titlul subproiectului: Ș.A.N.S.E.-Școală, Abilități, Nevoi, Scopuri și Evoluție (ROSE) 

Acord de grant nr. SGL/RIII/879/13.10.2020 

Nr. înregistrare: …………../ 

FISA AUTOEVALUARE CADRU DIDACTIC 

PENTRU PROIECT 

S.A.N.S.E.-Școală, Abilități, Nevoi, Scopuri și Evoluție (ROSE) 

CRITERII PUNCTAJ 
MAXIM 

PUNCTAJ 
REALIZAT 

1. Pregătire profesională 10p  

Masterat în domeniu sau Științe ale Educației 2p  

Grad didactic(dedinitivat 1p, gradul II 2p, gradul I 3p) Max. 3p  

Doctorat în domeniu sau Științe ale Educației 3p  

Cursuri de formare: mentor, management, didactica disciplinei, 
dezvoltare personală) 

5p  

2. Activitate profesională 30p  

Cadru didactic titular în învățământul preuniversitar de stat sau 
particular 

4p  

Membru în comisii de specialitate 5p  

Membru în comisii de elaborare a subiectelor de evaluare la nivel local, 
județean, național 

3p  

Formator în domeniul specialității/Științe ale Educației 5p  

Experiență de lucru în cadrul proiectelor și programelor educaționale 
adresate elevilor afleți în situații de risc școlar(CES, familii dezvantajate 
socio-economic, etc) 

5p  

Coordonator sau membru în proiecte avizate MEC la nivel local, 
județean, național 

3p  

Coordonator sau membru în echipa de implementare proiecte 
internaționale(ERASMUS+ sau alte proiecte) 

5p  

3. Performanță profesională 55p  

Autor de manuale 10p  

Autor de auxiliar în domeniu 10p  

Autor de literatură de specialitate cu ISBN/ISSN 10p  

Participare la conferințe de specialitate sau de dezvoltare personală 10p  

Autor sau coautor de softuri educaționale 5p  

Rezultate cu elevii la examenele naționale (BAC) , olimpiade și 
concursuri școlare 

10p  

4. Competențe în utilizarea TIC 5p  

Certificat abilități operare computer-3p certificare cu recunoaștere 
națională, max 5p 

Max.5p  

Scrisoare de intenție 20p  

TOTAL 100p  
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ANEXA 2 

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND UTILIZAREA ŞI PRELUCRAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

 

 

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 Ș.A.N.S.E.- Școală, Abilități, Nevoi, Scopuri 

și Evoluție (ROSE) 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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
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ANEXA 3 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

 

 

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 

Ș.A.N.S.E.-Școală, Abilități, Nevoi, Scopuri și Evoluție (ROSE)declar că voi desfășura activitățile 

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

 

. 

 

 

Data,                                                                                                                          Semnătura, 
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ANEXA 4 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

 

 

Subsemnatul/a………………………………………………….., domiciliat(ă) ……………………………   , 

 

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 Ș.A.N.S.E.-Școală, Abilități, Nevoi, Scopuri și Evoluție (ROSE) 

declar disponibilitatea în vederea participării la toate activitățile din proiect pentru care am fost 

selectat / selectată. 

 

 

 

 

 

Data,                                                                                                                     Semnătura, 
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ANEXA 5 

OPIS  

-cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la procesul de selecție (model tip); 

 -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. 

-declarație pentru utilizarea datelor personale in cadrul proiectului. 

-declarație că  va desfășura activitățile proiectului in afara orelor de program din norma de bază. 

-declarație de disponibilitate la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectat. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


