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PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) 

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE 

AVIZUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR AVIZUL FACILITATORULUI 

Județ/Municipiu: 

_____________________________________ 

Nume, prenume facilitator: 

_____________________________________ 

Discutat și avizat în ședința Consiliului de 

Administrație din data de: _______________ 

Semnătură: 

_____________________________________ 

Nume, prenume reprezentant legal ISJ/ISMB: 

_____________________________________ 

Data: 

_____________________________________ 

Semnătura și ștampila: 

_____________________________________ 
 

FORMULAR DE APLICAȚIE 

A. INFORMAȚII GENERALE DESPRE APLICANT 

A1. DATELE DE CONTACT ALE UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
Denumire unitate de învățământ Liceul Tehnologic nr.1 Gîlgău 
Cod SIIIR 3161100711 
Adresă Nr.28 
Localitate Gîlgău 
Județ Sălaj 
Telefon fix/Fax 0260647057 0260647057 
Mobil  
E-mail samgalgau@yahoo.com 
Pagină web www.liceultehnologicgilgau.info 
A2. REPREZENTANTUL LEGAL/DIRECTORUL LICEULUI 
Numele și prenumele Vaida Ionuț 
Funcția Director 
Telefon fix/Fax   
Mobil 0745773243 
E-mail vaida_johnut@yahoo.com 
A3. PERSOANA DE CONTACT/COORDONATORUL DE GRANT 
Numele și prenumele Florea Mihaela 
Funcția (în liceu) Profesor 
Telefon fix/Fax   
Mobil 0744613605 
E-mail mihaela.varga98@yahoo.com 

mailto:vaida_johnut@yahoo.com
mailto:mihaela.varga98@yahoo.com
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B. DESCRIEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

B1. Mediul în care funcționează 
unitatea de învățământ 

RURAL/URBAN 

B2. Filiera/profilul/specializarea 
claselor din unitatea de învățământ 

Tehnologica/servicii/tehnician în activități de comerț 

B3. Forma de organizare Număr clase: Număr elevi: 
Învățământ cu frecvență – zi 17 297 

Învățământ cu frecvență – seral   
Învățământ cu frecvență redusă   

B4. Numărul total al cadrelor 
didactice în anul școlar 2016-2017 

Total:30 Femei:25 Bărbați:5 

B5. Numărul elevilor înmatriculați în 
învățământul liceal în anul 2016-
2017, din care 

Total:98 Fete:42 Băieți:56 

Clasa a IX-a 30 10 20 
Clasa a X-a 28 15 13 

Clasa a XI-a 24 10 14 
Clasa a XII-a 16 7 9 

Clasa a XIII-a    
Clasa a XIV-a    

B6. Numărul elevilor înmatriculați în 
învățământul liceal, în anul 2016-
2017, aparținând grupurilor 
dezavantajate, precum: 

Total: 40 Fete: 17 Băieți: 23 

Elevi de etnie Romă 2 1 1 
Elevi aparținând altor minorități - - - 

Elevi cu cerințe educaționale speciale 2 - 2 
Elevi din familii cu venituri mici  25 11 14 

Elevi având unul sau ambii părinți 
care lucrează în străinătate 

11 5 6 

Elevi care trăiesc în zone rurale sau 
alte zone în care nu există școli în 

proximitate 
- - - 

B7.Numărul elevilor înscriși în clase 
terminale de liceu în anul școlar 2015-
2016 

Total:15 Fete:6 Băieți:9 

B8. Rata medie de absolvire la finalul 
anului școlar 2015-2016 

93,33% 

B9.Numărul absolvenților din seria 
curentă 2016 care au participat la 
examenul de bacalaureat 2016 

5 

B10. Rata medie de promovare a 
examenului de bacalaureat 2016 

21,43% 

C. INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

C1. Titlul Proiectului (și după caz, 
acronimul) 

ELEVI, DASCĂLI ȘI COMUNITATE  
ÎMPREUNĂ PENTRU VIITOR 
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C2. Categorie grant Mic x Mediu☐ Mare☐ 
C3. Valoarea totală a finanțării 
solicitate (LEI) 

315.000,00 

C4. Grupul țintă 

Numărul estimat al elevilor 
participanți în proiect, defalcat pe ani 

Anul 1: 40 
Anul 2: 40 
Anul 3: 30 
Anul 4: 30 

Numărul estimat al elevilor 
participanți în proiect, aparținând 
grupurilor dezavantajate, defalcat pe 
ani 

Anul 1: 25 
Anul 2: 25 
Anul 3: 20 
Anul 4: 20 

D. DESCRIEREA PROBLEMEI (max. 2 pag.) 

D1. Realizați o analiză-diagnoză prin care să identificați problemele cu care se confruntă elevii 
liceului, precum și care sunt cauzele care determină: (i) rată a abandonului crescută; (ii) rată 
de absolvire scăzută; (iii) rată de participare scăzută la examenul de bacalaureat; (iv) rată de 
promovare a examenului de bacalaureat scăzută, în raport cu țintele propuse prin proiect 
Pornind de la realitatea existentă, datele statistice și analiza de nevoi realizată în PAȘ putem 
identifica, câteva probleme cu care se confruntă elevii liceului nostru, după cum urmează: 
 menținerea constantă fără să scadă, a ratei de abandon școlar; 
 reducerea la jumătate a numărului de elevi înscriși la bacalaureat ( în anul școlar 2014-

2015s-au înscris la examenul de bacalaureat 10 elevi, iar în 2015-2016 s-au înscris doar 5 
elevi); 

 procentul relativ scăzut de promovare a examenului de bacalaureat; 
 scăderea motivației și a interesului elevilor pentru educație și formare profesională. 

În vederea soluționării problemelor identificate, este necesară identificarea cauzelor care le 
determină atât a celor legate de procesul instructiv educativ, cât și cele identificate în afara 
mediului școlar: 

 cunoașterea precară a profilului elevului și a  intereselor acestuia; 

 pregătirea inițială a elevilor de clasa a IX-a este redusă, ca urmare a admiterii la liceu cu 
medii sub nota 5, mulți dintre elevii noștri cu medii peste 5 se înscriu în clasa a IX a la 
alte licee; 

 proces instructiv-educativ bazat pe transmiterea de informații și în mică măsură pe 
aplicabilitatea practică a acestora; 

 orientare școlară și profesională redusă la nivelul claselor a IX a și a X a; 

 implicarea redusă a unor cadre didactice în activitățile ce țin de munca educativă; 

 comunicare deficitară între unele cadre didactice și elevi; 

 promovarea redusă a educației incluzive, datorată unei programe școlare puțin flexibile 
și utilizarea unor metode de predare – învățare care nu întotdeauna sunt centrate pe 
elev și nu vizează în special interesele acestuia; 

 condiții socio-economice precare în familie, elevii find nevoiți să se angajeze încă din 
clasa a XI a și a XII a, astfel timpul alocat pregătirii școlare este insuficient; 

 implicarea redusă a părinților în viața școlii, care se limitează la prezența în cadrul 
ședințelor cu părinții sau când aceștia sunt chemați la scoală de către profesorul 
diriginte sau director; 

 nivel redus de educație al părinților, aceștia nu se implică, nu îi motivează pe elevi să se 
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pregătească, să participe și să promoveze examenul de bacalaureat, iar ulterior să-și 
continue pregătirea profesională într-o formă de învățământ superioară.  

D2. Prezentați posibilele soluții pentru rezolvarea problemelor descrise la punctul D1 și 
identificați beneficiile și riscurile soluțiilor propuse în rezolvarea acestor probleme prin 
intermediul grantului 
Soluția 1: Recuperarea rămânerilor în urmă la elevii care intră la liceu din ciclul gimnazial cu un 
bagaj de cunoștințe redus. 
Beneficii: 
 elevi mai bine pregătiți și interesați de  propria  educație; 
 grad de satisfacție ridicat al profesorilor, care vor fi mai motivați în viitor; 
 părinți mai implicați în viața școlii. 

Riscuri: 
 implicarea redusă sau lipsa de implicare a părinților în viața școlii; 
 lipsa motivației elevilor și frecventarea redusă a programului remedial; 
 comunicarea precară și uneori lipsa de comunicare între unele cadre didactice și elevi. 

Soluția 2:Conștientizarea elevilor de oportunitatea care li se oferă, de a studia experimentând, 
de a asimila cunoștințele prin activități interactive. 
Beneficii: 
 elevi mai motivați în vederea promovării examenului de bacalaureat; 
 un mediu școlar atractiv atât pentru elevi cât și pentru profesori. 

Riscuri: 
 influența negativă a contextului social actual; 
 nivelul redus de educație al părinților; 
 implicarea redusă a unor cadre didactice în activitățile extrașcolare. 

Soluția 3: Promovarea învățării, a orientării școlare și profesionale, pe tot parcursul ciclului 
liceal, începând cu clasa a IX-a, dacă doresc să promoveze examenul de bacalaureat și să-și 
continue pregătirea profesională. 
Beneficii: 
 pregătire școlară continuă; 
 absolvenți care promovează examenul de bacalaureat și își continuă pregătirea 

profesională; 
 o mai bună inserție a absolvenților pe piața muncii. 

Riscuri: 
 programe școlare puțin flexibile; 
 procesul instructiv-educativ bazat predominant pe transmitere de informații, fără ca 

acestea să-și găsească aplicabilitate practică. 
Soluția 4:Utilizarea și promovarea educației incluzive în școală, prin instruirea diferențiată, 
activități remediale, lucrul în echipă. 
Beneficii: 
 o mai bună cunoaștere a profilului și intereselor elevului; 
 comunicare eficientă între elevi și profesori; 
 un grad de implicare mai ridicat a comunității în viața școlii. 

Riscuri: 
 implicarea redusă a unor cadre didactice în activitățile de muncă educativă; 
 interesul scăzut al părinților pentru educația școlară a propriilor copii; 
 implicarea formală a comunității. 

Soluția 5: Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin achiziția de materiale didactice 
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moderne. 
Beneficii: 
 dezvoltarea bazei materiale a unității de învățământ; 
 creșterea interesului elevilor pentru educație; 
 profesori mai motivați în pregătirea și livrarea cursurilor. 

Riscuri: 
 fonduri insuficiente. 

E. PARTICIPAREA COMUNITĂȚII (max. 1 pag.) 

Descrieți modul de implicare a comunității în următoarele 2 momente cheie:  
E1.  Etapa de identificare și prioritizare a problemelor/ nevoilor 
E2.  Etapa de elaborare și depunere a propunerii de proiect. 
 
La întâlnirea cu comunitatea locală s-a prezentat Planul de Acțiune al Școlii, s-a făcut analiza 
SWOT pentru a se stabili obiectivul general al proiectului ROSE. 
S-a prezentat Ghidul Aplicantului pentru a informa comunitatea despre proiectul ROSE, de a 
identifica problemele cu care se confruntă elevii, în special cei aparținând grupurilor 
dezavantajate.  
În cadrul ședinței au fost discutate probleme legate de importanța menținerii elevilor în școală, 
creșterea numărului de absolvenți care se înscriu la bacalaureat și care promovează examenul 
iar în ceea ce privește orientarea în carieră a elevilor s-a evidențiat necesitatea continuării 
studiilor. 
În urma discuțiilor s-au propus soluții în vederea remedierii problemelor enumerate anterior 
cum ar fi:  
- corectarea lacunelor elevilor care intră la liceu din ciclul gimnazial cu un bagaj mic de 
cunoștințe; 
- conștientizarea elevilor de oportunitatea care li se oferă, de a studia experimentând, de a 
asimila cunoștințele prin activități interactive; 
- promovarea învățării, a orientării școlare și profesionale, pe tot parcursul ciclului liceal, 
începând cu clasa a IX-a, dacă doresc să promoveze examenul de bacalaureat și să-și continue 
pregătirea profesională; 
- îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin achiziția de materiale didactice moderne. 
Obiectivul general – îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ, prin educația 
remedială și accentuarea laturii aplicative a cunoștințelor, în vederea creșterii procentului de 
înscriere și promovare a examenului de bacalaureat de către absolvenți. Obiectivele specifice 
care derivă din obiectivul general au ca țintă creșterea numărului de absolvenți care se înscriu și 
promovează examenul de bacalaureat. 
  
Pentru validarea acestei secțiuni a propunerii de proiect, anexați copii ale proceselor-verbale 
aferente întâlnirilor cu reprezentanții comunității  în cele 2 momente-cheie ale ciclului de 
proiect (Anexa 3). 

F. DESCRIEREA OPERAȚIONALĂ A PROIECTULUI (max. 10 pag.) 

F1. Descrieţi obiectivul general al proiectului. Precizaţi ţinta strategică a Planului de 
Dezvoltare Instituțională/Planului de Acțiune al Şcolii revizuit din care derivă obiectivul 
general al proiectului 
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Îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ, prin educația remedială și accentuarea 
laturii aplicative a cunoștințelor, în vederea creșterii procentului de înscriere și promovare a 
examenului de bacalaureat, de către absolvenți. 
Ţinta : Creșterea numărului de absolvenți care se înscriu și promovează examenele de evaluare 
națională și bacalaureat. 
Pentru validarea acestei secțiuni a propunerii de proiect, anexați în copie Planul de Dezvoltare 
Instituțională/Planul de Acțiune al Școlii revizuit, aprobat de Consiliul de Administrație al 
unității de învățământ. 
F2. Prezentaţi obiectivele specifice ale proiectului 
O1- Creșterea motivației și a interesului elevilor de participare activă în procesul instructiv-
educativ. 
Obiective intermediare: 

 Descoperirea și conștientizarea de către elevi a potențialului, a propriilor resurse și a 
modalităților de a le pune în valoare prin organizarea și implementarea în școală a 
activităților de consiliere și orientare în carieră, cu implicarea părinților și a comunității 
locale. 

 Participarea activă a elevilor în procesul instructiv-educativ prin organizarea și 
implementarea de activități extracuriculare ( organizarea de excursii, tabere tematice, 
seminarii cu elevii, profesorii, părinții și reprezentanții comunității). 

O2-Recuperarea rămânerilor în urmă și pregătirea  elevilor din învățământul liceal în vederea 
participării și promovării examenului de bacalaureat. 
Obiective intermediare: 

 Asigurarea progresului școlar, prin organizarea și implementarea în școală a unui 
program de activități pedagogice și de sprijin pentru elevii din clasele IX-XII, cu rezultate 
școlare scăzute. 

 Utilizarea instruirii diferențiate și monitorizarea progresului elevilor. 

 Dezvoltarea bazei materiale prin achiziționarea materialelor didactice moderne. 
O3- Promovarea învățării pe tot parcursul ciclului liceal în vederea unei pregătiri profesionale 
superioare a elevilor. 
Obiective intermediare: 

 Cunoașterea profilului și a intereselor elevilor, prin personalizarea traseului de învățare 
pe tot parcursul ciclului liceal. 

 Motivarea și participarea activă a părinților în alegerea traseului profesional al propriilor 
copii. 

F3. Descrieţi beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului 
 Beneficiari direcți Grupul țintă al proiectului (elevi din cls IX-XII) care este direct implicat în 
activități. Grupul țintă este un grup neomogen format din elevi care provin din familii 
dezorganizate sau cu situație social-economică precara, rromi și elevi cu părinți plecați în 
străinătate. 
Beneficiari indirecți: ceilalți elevi ai liceului, cadre didactice care predau și profesorii diriginți de  
la clasele de liceu, părinți, comunitate locală, agenți economici.  
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F4. Detaliaţi activităţile principale propuse în proiect, urmând recomandările de mai jos (max. 
6 pag.) 

a) Descrieți ce își propune să realizeze fiecare activitate. 
b) Descrieți modul în care fiecare activitate este corelată cu obiectivele stabilite. 
c) Descrieți cum va fi implementată fiecare activitate, care sunt resursele umane și 

materiale/ logistice implicate, care sunt rolurile, atribuțiile și responsabilitățile tuturor 
celor implicați. 

d) Descrieți modul în care activitățile se corelează între ele. 
e) Precizați durata și locul de desfășurare al fiecărei activități. 
f) Detaliați care vor fi beneficiarii activității/grupul țintă și cum vor fi aceștia implicați în 

activitățile propuse. 
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ACTIVITĂȚI DE REMEDIERE 

ACTIVITATEA 1 

DENUMIREA ACTIVITĂȚII România și Europa 

OBIECTIV : Prin aceasta activitate se urmărește fixarea și aprofundarea cunoștințelor deja 
studiate. Activitatea are ca obiectiv principal creșterea promovabilității la examenul de 
bacalaureat la disciplina geografie, având în vedere ca această disciplină este aleasă de elevii 
unității noastre în proporție de 100%. Prin activitățile propuse se dorește pe lângă 
aprofundarea și fixarea unor cunoștințe, creșterea interesului pentru această disciplină  prin 
activități interactive și interesante, astfel încât elevii să fie încurajați în studiul individual, dar și 
să-i implice pe ceilalți colegi care nu fac parte din grupul țintă al acestui proiect. 

RESURSE –umane : grupul țintă al proiectului( elevi din cls IX-XII) care este  implicat direct în 
activități, dar și ceilalți elevi ai liceului ca beneficiari indirecți, profesori de geografie 

                - materiale: hărți, globuri geografice, prezentări power-point, filmulețe, foi de flipchart, 
videoproiector, fișe de lucru,  

              - locul desfășurării :  Cabinet istorie-geografie, Laborator de informatică 

              - durata: 33 luni 

              - perioada: începând cu prima de proiect și terminând cu ultima lună de proiect  

GRAFICUL activităților va cuprinde: 

  1. Jocuri  cu harta mută- exerciții de identificare a elementelor geografice pe o hartă mută 

2. Călătorii imaginare în Europa și România- prezentări power-point și filmulețe care să 
scoată în evidentă atracțiile turistice 

3. Geografia extremelor- identificarea extremelor geografice din Europa și România 

4. Social și economic în Europa și România- Unde mi-ar plăcea să trăiesc și de ce în 
contextul economico-social prezent 

5. Rezolvarea de variante la disciplina Geografie pentru examenul de bacalaureat 

INDICATORI  DE REZULTATE :  

- pregătirea adecvată a candidaților pentru susținerea probei la disciplina geografie în 
cadrul examenului de bacalaureat. 

- aplicarea unor tehnici de lucru axate pe individualizare și diferențiere, eficiente, în 
cadrul activităților pedagogice 

- liste de prezență la activități 

- număr de subiecte rezolvate la disciplina geografie, în vederea susținerii examenului de 
bacalaureat 

- număr de proiecte, prezentări power-point, fișe de lucru 

ATRIBUȚII SI RESPONSABILITĂȚI: 

Profesorul: pregătește materialele pentru fiecare activitate, organizează grupurile de 
lucru, împărțirea sarcinilor de lucru pentru 
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 fiecare elev/ grupă, supravegherea activităților, îndrumarea elevilor în realizarea 
activităților 

Elevii: Participă activ, realizează teme individual și în grup, realizează prezentări power-
point, proiecte în fucție de specificul temei. 

ACTIVITATEA 2 

DENUMIREA ACTIVITĂȚII- Pregătit pentru viață 

OBIECTIV Descoperirea potențialului interior pe care îl are elevul, conștientizarea propriilor 
resurse și modalitatea de a le pune în valoare.   

RESURSE –umane : grupul țintă al proiectului( elevi din cls IX-XII) care sunt implicați direct în 
activități , dar și ceilalți elevi ai liceului ca beneficiai indirecți, consilier școlar, profesori diriginți, 
profesioniști în diverse domenii cu care elevii vor lua contact pe parcursul activităților. 

                -materiale: prezentări power-point, filmulețe, foi de flipchart, videoproiector, fișe de 
lucru, chestionare 

              -locul desfășurării :Săli de clasă, Laborator de informatică 

             - durata: 21 luni 

             - perioada: începând cu prima de proiect și terminând cu ultima lună de proiect  

Această activitate vine în sprijinul obiectivului principal al proiectului, deoarece una dintre 
problemele cu care se confruntă absolvenții este alegerea traseului profesional pe care doresc 
să îl urmeze , indiferent dacă aceasta se referă la un viitor loc de muncă sau la continuarea 
studiilor. Informațiile primite îi vor ajuta să-și dobândească acele competențe care să  îi sprijine 
în luarea unor decizii coștiente și cât mai realiste,  încât riscul părăsirii locului de muncă la scurt 
timp de la angajare sau a formei de învâțămant aleasă să se diminueze.  

GRAFICUL activitatilor va cuprinde: 

1. Chestionar- Spre ce tind eu? 

2. Realitate vs doriță-Ce îmi doresc să fac si ce pot să fac? 

3. Activitați de coaching și motivare- Descoperirea propriilor valori în vederea alegerii 
celui mai bun traseu profesional 

4. Modele de reușită- întâlniri cu profesioniști din diferite domenii care să răspundă 
unor întrebări precum :de ce am ales această profesie/ domeniu de activitate? Ce 
greutăți am întâmpinat? Cum arată o zi de muncă? Ce i-ati sfătui pe cei care doresc 
să activeze în acest domeniu? 

INDICATORI  DE REZULTATE :  

-aplicarea unor tehnici de lucru axate pe individualizare și diferențiere, eficiente, în 
cadrul activităților pedagogice 

-liste de prezență la activități 

-număr de proiecte, prezentări power-point, fișe de lucru, chestionare 
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-număr de întălniri cu profesioniști din diferite domenii 

-număr de elevi care se înscriu la examenul de bacalaureat 

- număr de elevi care se angajează după terminarea studiilor, și iși păstrează cel puțin 1 
an acelsși loc de muncă 

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI: 

Profesorii diriginți –alegerea temelor și informațiilor, organizarea întâlnirilor, pregătirea 
materialelor, solicitarea persoanelor partenere în realizarea activităților 

 Consilier scolar-realizarea chestionarelor, activități de coaching și motivare 

Elevii: Participă activ, realizează teme individual și în grup, realizează prezentări power-
point, proiecte în fucție de specificul  temei 

 

ACTIVITATEA 3 

DENUMIRE- Să răsfoim creativ manualul de Limba română 

Motivație: 

  Planificarea orelor care vor fi susținute în cadrul acestui proiect va avea în vedere 
atingerea obiectivelor propuse cu mijloace didactice  diferite de cele folosite la clasă, grupul 
țintă propus pentru desfășurarea proiectului va înțelege facilitatea care i se oferă și posibilitatea 
de a experimenta  pe parcursul desfășurării proiectului.  

  Ceea ce se va urmări pe parcursul desfășurării proiectului va fi  evident consolidarea 
cunoștințelor de limba și literatură română, depășirea propriilor limite și crearea unei legături 
strânse de interdependență între membrii grupului. Desigur că toată activitatea se va baza pe 
acele competențe care trebuie atinse pentru a obține un rezultat favorabil atunci când vor 
susține examenul de bacalaureat. 

  Resurse  

 –umane : grupul țintă al proiectului (elevi din clasele IX-XII) care sunt implicați direct în 
activități, dar și ceilalți elevi ai liceului ca beneficiari indirecți, profesori de română 

          -materiale: prezentări power-point, filmulețe, foi de flipchart, videoproiector, fișe de 
lucru, biografia scriitorului, imagini reprezentative din istoria cinematografică care au încercat 
să surprindă cât mai fidel acțiunea propusă basmului 

             -locul desfășurării :  Cabinet de limba română, Laborator de informatică 

             - durata: 33 luni 

             - perioada: începând cu prima de proiect și terminând cu ultima lună de proiect 

GRAFICUL activitatilor va cuprinde: 

1 Basmul cult  Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă  

2. Nuvela a) istorică de tip romantic   Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi 

           b) realist-psihologică  Moara cu noroc de Ioan Slavici 

3. Romanul a) interbelic obiectiv -Ion de Liviu Rebreanu 
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                               subiectiv -Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil 
Petrescu 

                               realist balzacian- Enigma Otiliei de George Călinescu 

        b) postbelic  Moromeţii de Marin Preda 

4.Poezia- paşoptistă Zburătorul de I. Heliade Rădulescu 

              - romantică eminesciană: Sara pe deal, Floare albastră, Scrisoarea I, Luceafărul, 

               - simbolismul - Plumb, Lacustră de George Bacovia 

               - modernismul - Testament, Psalm (Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere) de Tudor 
Arghezi 

- Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, Daţi-mi un trup voi munţilor de Lucian 
Blaga 

- Din ceas, dedus…, Riga Crypto şi lapona Enigel de Ion Barbu 

                - tradiţionalismul – În Grădina Ghetsemani de Vasile Voiculescu 

          - Neomodernismul – Leoaică tânără, iubirea de Nichita Stănescu 

          - Postmodernismul – Poema chiuvetei de Mircea Cărtărescu 

5.Curente culturale/literare: - prezentare sistematică: scurt istoric, trăsături definitorii grupări 
româneşti;  

 INDICATORI  DE REZULTATE : se va urmări: 

-o bună pregătire a elevilor în vederea susținerii examenului de bacalaureat, ceea ce 
presupune rezolvarea unui număr de variante model pentru această disciplină  

- parcurgerea unităților de învățare într-o manieră diversificată, atractivă,  

-liste de prezența la activități 

-număr de proiecte, prezentări power-point, fișe de lucru, excursii la case memoriale, 
concurs de recitări, vizionare de filme. 

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI: 

Profesorul: pregătește materialele pentru fiecare activitate, organizează grupurile de 
lucru, împărțirea sarcinilor de lucru pentru fiecare elev/ grupa, supravegherea 
activităților, îndrumarea elevilor în realizarea activităților. 

Elevii: Participă activ, realizează teme individual și în grup, realizează prezentări power-
point, proiecte în funcție de specificul temei. 

Se stabilește perioada în care grupul se documenta prin excursii făcut la casele 
memoriale. 

ACTIVITATEA 4 

DENUMIREA ACTIVITĂȚII:   Matematica în viața de zi cu zi 

OBIECTIV : Prin această activitate se urmarește fixarea și aprofundarea cunoștințelor 
deja studiate. Activitatea are ca obiectiv principal creșterea promovabilității la examenul de 
bacalaureat la disciplina matematică, având în vedere că această disciplină este obligatorie. Prin 



Anexa 2 – Ghidul Aplicantului 
 

 

12/35 

activitățile propuse se dorește pe lângă aprofundarea și fixarea unor cunoștințe, creșterea 
interesului pentru această disciplină  prin activități interactive și interesante, astfel încât elevii 
să fie încurajați în studiul individual, dar și să-i implice pe ceilalți colegi care nu fac parte din 
grupul țintă al acestui proiect. 

Resurse –umane : grupul țintă al proiectului ( elevi din cls IX-XII) care sunt implicați direct în 
activități , dar și ceilalți elevi ai liceului ca beneficiari  indirecți, profesori de matematică 

                -materiale:  culegeri de exerciții și probleme, intrumente geometrice, corpuri 
geometrice, cretă și markere colorate,  prezentări power-point, filmulețe, foi de flipchart, 
videoproiector, fișe de lucru,  

              -locul desfășurării :  cabinet de matematică,  Laborator de informatică 

             - durata: 33 luni    

             - perioada: începând cu prima de proiect și terminând cu ultima lună de proiect 

 

        Graficul activităților va cuprinde: 

1. Caracterul practic- educativ al noțiunilor matematice- prezentări Power-Point, 
dezbateri, înțelegerea și rezolvarea problemelor  

2. Aplicații cu caracter economico- financiar: prezentari power-point, rezolvare de 
probleme 

3. Algebra și analiza matematică, mari matematicieni: prezentări Power- Point, 
concursuri 

4. Geometria și elemente de trigonometrie pe înțelesul tuturor 

5. Rezolvarea de variante la disciplina Matematică pentru examenul de bacalaureat 

 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 
ACTIVITATEA-I 

DENUMIREA ACTIVITĂȚII-Tabără la Padiș 

OBIECTIV:Descoperirea mediului natural prin obrservare directă.Prin această activitate 
extacurriculară  se urmărește ca grupul țintă să coreleze  cunoștințele dobândite în cadrul 
orelor la clasă și în cele remediale  și punerea  în practică,  pentru o mai bună fixare a 
cunoștințelor 

RESURSE:-umane:grupul țintă al proiectului(elevi din cls.IX-XII) care sunt implicați direct,dar și 
beneficiari indirecți –profesor de geografie 

 -materiale: hărți geografice, fișe și foi de flipchart 

-logistice: unități de cazare, bilete de acces, asistență medical, mijloace de transport 

-locul desfășurării: mediul natural, obiective turistice  

- durata: 1 luna 
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- perioada: 1- 31 iulie 2018 

Graficul activităților cuprinde: vizite la diferite obiective,drumeții,activități în aer liber, 
concursuri de supraviețuire/prim ajutor,concursuri tematice 

Indicatori de rezultate: lista de prezentă la activități,relizarea unor concursuri, număr de 
proiecte,fișe de lucru, număr de întâlniri cu profesioniști(ghid) 

Atribuții și responsabilități: 

Profesorul:pregătește materiale pentru activitățile propuse,organizează grupurile de lucru, 
împărțirea sarcinilor de lucru,supravegherea activităților, îndrumarea elevilor în realizarea 
activităților 

Elevii:participă individual și in grup,relizează proiecte cu diferite teme 

 

ACTIVITATEA II 

DENUMIREA ACTIVITĂȚII: STEPPING OUT INTO THE WORLD 

OBIECTIV: Scopul acestei activități este să ofere elevilor din liceul nostru informații utile cu 
privire la viața universitară și de a le facilita înscrierea la universitate, să prezinte elevilor o 
privire de ansamblu a ceea ce reprezintă viața universitară (oferte educaționale ale 
universităților, asociatii studențești, viața studenteasca), pașii ce trebuie urmați pentru a deveni 
student și răspunde nevoii elevilor de a se orienta mai bine la înscrierea pentru universitate. 

RESURSE:  

 umane: grupul țintă al proiectului(elevi din cls.IX-XII) care sunt implicați direct, dar și 
beneficiari indirecți –profesori diriginți 

 materiale: fișe și foi de flipchart 

 logistice: bilete de acces, mijloace de transport, ... 

 locul desfășurării: universitate, obiective turistice  

 durata: 1 luna 

 perioada: 1- 31 iulie 2020 

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR CUPRINDE: 

 Vizite  de documentare la diverse universități 

 Dezbateri organizate în cadrul orelor de dirigenție  pentru a prezenta rezultatele vizitei  

INDICATORI DE REZULTATE:  Lista de prezență la activități 

 Realizarea ghidului  -prezentarea informațiilor culese 

 Materiale PPT-  impresii de pe parcursul proiectului 

 Chestionare de satisfacție pentru elevii implicați - Analiza asupra realizării planurilor de 
activități și a planurilor personale de învățare. 
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ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI: 

Diriginții pregătesc  materiale pentru activitățile propuse, organizează grupurile de lucru, 
împărțirea sarcinilor de lucru, supravegherea activităților, îndrumarea elevilor în realizarea 
activităților. 

Elevii participă individual și în grup. 

 

ACTIVITATEA III 

         Denumirea activității: Vizită la case memoriale 
        Obiectiv: Ca să aprofundeze operele unor scriitori voi organiza excursii la casele memoriale 
ale acestora, vom studia mediul din care provin, în care au studiat și în care  au creeat. Consider 
că această activitate îmi oferă posibilitatea de a experimenta, de aborda un nou mod de 
învățare, unul activ. Elevilor le va da șansa să cunoască scriitorii, să cunoască omul Rebreanu, 
omul Blaga și omul Coșbuc. Ne vom apropia de latura sensibilă a creatorului, vom vedea omul 
vulnerabil, supus conjuncturii timpului. Desigur că toată activitatea se va baza pe acele 
competențe care trebuie atinse pentru a obține un rezultat favorabil atunci când vor susține 
examenul de bacalaureat. 
  Resurse  
 –umane : grupul țintă al proiectului (elevi din clasele IX-XII) care sunt implicați direct în 
activități, dar și ceilalți elevi ai liceului ca beneficiari indirecți, profesori de română 
          -materiale: prezentări power-point, filmulețe, foi de flipchart, videoproiector, fișe de 
lucru, biografia scriitorului, imagini reprezentative din istoria cinematografică care au încercat 
să surprindă cât mai fidel firul narativ- acestea vor fi activități adiționale, care vor fi făcute în 
prealabil, vor pregăti activitatea care urmează. 
 -logistice: unități de cazare, bilete de acces, asistență medicală, mijloacele de transport 
            -locul desfășurării: casele  memoriale ale scriitorilor: 
- Casa memorială a lui Rebreanu, în Trârlișiua, județul Bistrița Năsăud,  
- Casa memorială a lui Blaga, în Lancrăm, județul Alba. 

 C
asa memorială a lui George Coșbuc, în Hordou, județul Alba 
             - durata: 1 lună 
             - perioada: 1- 31 iulie 2019 

     
           INDICATORI  DE REZULTATE:  

-  se va urmări:-o bună pregătire a elevilor în vederea susținerii examenului de bacalaureat, 
- sistematizarea unor cunoștințe care îi vor ajuta să rezolve eseul structurat de la subiectul de 
bacalaureat, 

- liste de prezență la activități, 
- poze, pliante, eseuri care să reflecte acumularea cunoștințelor cu această ocazie 
ATRIBUȚII SI RESPONSABILITĂȚI: 
Profesorul: pregătește itinerarul excursiei, cu obiectivele turistice care constituie scopul acesteia, 
materialele pentru fiecare activitate, organizează grupurile de lucru, împărțirea sarcinilor de 
lucru pentru fiecare elev/ grupa, supravegherea activităților, îndrumarea elevilor în realizarea 
activităților. 

Elevii: Participă activ, realizează teme individual și în grup, realizează prezentări power-point, 
proiecte în funcție de specificul temei. 
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Se stabilește perioada în care grupul se documenta prin excursii făcute la casele memoriale. 

  
ACTIVITĂȚI DE DOTARE     
     Denumirea activității: Activitate de dotare cu echipament 
        Obiectiv: Mijloacele multimedia care vor fi achiziționate au ca obiectiv principal facilitarea 
actului educațional in cadrul orelor remediale. 
  Resurse 
 –umane : grupul țintă al proiectului (elevi din clasele IX-XII) care sunt implicați direct în 
activități, dar și ceilalți elevi ai liceului ca beneficiari indirecți, profesori 
- financiare obținute pe parcursul desfășurării proiectului 
- materiale care vor fi achizitionate  
2 laptopuri - 15 inchi,  memorie 4 RAM GB, , CD-DVD READER, CARD READER, PORTURI USB,  
2 videoproiectoare –rezolutie narativa FWVGA 854x480, lumonozitate 150 (lumeni), raport 
proiectie 16:9, distanta proiectare min 0,6 m, lentile F/1.7 

1 multifuncțională color – imprimare,copiere, , scannare, fax, memorie, conectivitate wireless, 
afisaj LCD. 

1 cameră foto-rezolutie efectiva 24 si 40 MPx,rezolutii inregistrate 4496x3000, filmare full HD, 
temporizator, vizor optic, display LCD, , bliț integrat, card de memorie.               
   - durata: 2 luni 
   - perioada: primele doua luni a proiectului 

           INDICATORI  DE REZULTATE:  
-  aprofundarea și fixarea cunostințelor cu ajutorul mijloacelor moderne achizitionate 
- liste de prezență la activități 
- poze, imagini, materiale PPT care să reflecte acumularea cunoștințelor cu această ocazie 
ATRIBUȚII SI RESPONSABILITĂȚI: 
Profesorul: foloseste  echipamentul in vederea îndrumarii elevilor în realizarea activităților. 
Elevii: Participă activ, realizează teme individual și în grup, realizează prezentări power-point, 
proiecte în funcție de specificul temei. 

 

  
 
 Denumirea activității: Activitate de dotare cu material didactic   
 Obiectiv: Materialele didactice care vor fi achiziționate au ca obiectiv principal facilitarea 
actului educațional in cadrul orelor remediale. 
  Resurse 
 –umane : grupul țintă al proiectului (elevi din clasele IX-XII) care sunt implicați direct în 
activități, dar și ceilalți elevi ai liceului ca beneficiari indirecți, profesori 
- financiare obținute pe parcursul desfășurării proiectului 
- materiale didactice care vor fi achiziționate- hărți, cărți și jocuri didactice 
 - durata: 4 luni 
 - perioada: prima lună a fiecărui an al proiectului 
 
 INDICATORI  DE REZULTATE:  

-  se va urmări o bună pregătire a elevilor în vederea susținerii examenului de bacalaureat, 
- sistematizarea unor cunoștințe care îi vor ajuta să rezolve subiecte de bacalaureat 
-  deprinderi de utilizare a hartilor si orientarea cu ajutorul acestora care să reflecte acumularea 
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cunoștințelor cu această ocazie 
ATRIBUȚII SI RESPONSABILITĂȚI: 
Profesorul îndruma elevii în realizarea activităților. 
Elevii: Participă activ, realizează teme individual și în grup, realizează prezentări power-point, 
schite de harti, rebusuri si exercitii de logica matematica, proiecte în funcție de specificul temei. 
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 fiecare elev/ grupă, supravegherea activităților, îndrumarea elevilor în realizarea 
activităților 

Elevii: Participă activ, realizează teme individual și în grup, realizează prezentări power-
point, proiecte în fucție de specificul temei. 

ACTIVITATEA 2 

DENUMIREA ACTIVITĂȚII- Pregătit pentru viață 

OBIECTIV Descoperirea potențialului interior pe care îl are elevul, conștientizarea propriilor 
resurse și modalitatea de a le pune în valoare.   

RESURSE –umane : grupul țintă al proiectului( elevi din cls IX-XII) care sunt implicați direct în 
activități , dar și ceilalți elevi ai liceului ca beneficiai indirecți, consilier școlar, profesori diriginți, 
profesioniști în diverse domenii cu care elevii vor lua contact pe parcursul activităților. 

                -materiale: prezentări power-point, filmulețe, foi de flipchart, videoproiector, fișe de 
lucru, chestionare 

              -locul desfășurării :Săli de clasă, Laborator de informatică 

             - durata: 21 luni 

             - perioada: începând cu prima de proiect și terminând cu ultima lună de proiect  

Această activitate vine în sprijinul obiectivului principal al proiectului, deoarece una dintre 
problemele cu care se confruntă absolvenții este alegerea traseului profesional pe care doresc 
să îl urmeze , indiferent dacă aceasta se referă la un viitor loc de muncă sau la continuarea 
studiilor. Informațiile primite îi vor ajuta să-și dobândească acele competențe care să  îi sprijine 
în luarea unor decizii coștiente și cât mai realiste,  încât riscul părăsirii locului de muncă la scurt 
timp de la angajare sau a formei de învâțămant aleasă să se diminueze.  

GRAFICUL activitatilor va cuprinde: 

5. Chestionar- Spre ce tind eu? 

6. Realitate vs doriță-Ce îmi doresc să fac si ce pot să fac? 

7. Activitați de coaching și motivare- Descoperirea propriilor valori în vederea alegerii 
celui mai bun traseu profesional 

8. Modele de reușită- întâlniri cu profesioniști din diferite domenii care să răspundă 
unor întrebări precum :de ce am ales această profesie/ domeniu de activitate? Ce 
greutăți am întâmpinat? Cum arată o zi de muncă? Ce i-ati sfătui pe cei care doresc 
să activeze în acest domeniu? 

INDICATORI  DE REZULTATE :  

-aplicarea unor tehnici de lucru axate pe individualizare și diferențiere, eficiente, în 
cadrul activităților pedagogice 

-liste de prezență la activități 

-număr de proiecte, prezentări power-point, fișe de lucru, chestionare 
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-număr de întălniri cu profesioniști din diferite domenii 

-număr de elevi care se înscriu la examenul de bacalaureat 

- număr de elevi care se angajează după terminarea studiilor, și iși păstrează cel puțin 1 
an acelsși loc de muncă 

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI: 

Profesorii diriginți –alegerea temelor și informațiilor, organizarea întâlnirilor, pregătirea 
materialelor, solicitarea persoanelor partenere în realizarea activităților 

 Consilier școlar- realizarea chestionarelor, activități de coaching și motivare 

Elevii: Participă activ, realizează teme individual și în grup, realizează prezentări power-
point, proiecte în fucție de specificul  temei 

 

ACTIVITATEA 3 

DENUMIRE ACTIVITĂȚII: Să răsfoim creativ manualul de Limba română 

Motivație: 

Planificarea orelor care vor fi susținute în cadrul acestui proiect va avea în vedere atingerea 
obiectivelor propuse cu mijloace didactice  diferite de cele folosite la clasă, grupul țintă propus 
pentru desfășurarea proiectului va înțelege facilitatea care i se oferă și posibilitatea de a 
experimenta  pe parcursul desfășurării proiectului.  

  Ceea ce se va urmări pe parcursul desfășurării proiectului va fi  evident consolidarea 
cunoștințelor de limba și literatură română, depășirea propriilor limite și crearea unei legături 
strânse de interdependență între membrii grupului.  Desigur că toată activitatea se va baza pe 
acele competențe care trebuie atinse pentru a obține un rezultat favorabil atunci când vor 
susține examenul de bacalaureat. 

  Resurse  

– umane : grupul țintă al proiectului (elevi din clasele IX-XII) care sunt implicați direct în 
activități, dar și ceilalți elevi ai liceului ca beneficiari indirecți, profesori de română 

- materiale: prezentări power-point, filmulețe, foi de flipchart, videoproiector, fișe de lucru, 
biografia scriitorului, imagini reprezentative din istoria cinematografică care au încercat să 
surprindă cât mai fidel acțiunea propusă basmului 

- locul desfășurării :  Cabinet de limba română, Laborator de informatică 

- durata: 33 luni 

- perioada: începând cu prima de proiect și terminând cu ultima lună de proiect 

GRAFICUL activităților va cuprinde: 

1 Basmul cult  Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă  

2. Nuvela a) istorică de tip romantic   Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi 

                   b) realist-psihologică  Moara cu noroc de Ioan Slavici 

3. Romanul a) interbelic obiectiv -Ion de Liviu Rebreanu 
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                               subiectiv -Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil 
Petrescu 

                               realist balzacian- Enigma Otiliei de George Călinescu 

                   b) postbelic  Moromeţii de Marin Preda 

4.Poezia- paşoptistă Zburătorul de I. Heliade Rădulescu                                          - romantică 
eminesciană: Sara pe deal, Floare albastră, Scrisoarea I, Luceafărul, 

 - simbolismul - Plumb, Lacustră de George Bacovia 

 - modernismul - Testament, Psalm (Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere) de Tudor Arghezi 

- Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, Daţi-mi un trup voi munţilor de Lucian Blaga 

- Din ceas, dedus…, Riga Crypto şi lapona Enigel de Ion Barbu                          - tradiţionalismul – 
În Grădina Ghetsemani de Vasile Voiculescu                        - neomodernismul – Leoaică tânără, 
iubirea de Nichita Stănescu 

- postmodernismul – Poema chiuvetei de Mircea Cărtărescu 

5.Curente culturale/literare: - prezentare sistematică: scurt istoric, trăsături definitorii grupări 
româneşti;  

 INDICATORI  DE REZULTATE : se va urmări: 

-o bună pregătire a elevilor în vederea susținerii examenului de bacalaureat, ceea ce 
presupune rezolvarea unui număr de variante model pentru această disciplină  

- parcurgerea unităților de învățare într-o manieră diversificată, atractivă,  

-liste de prezența la activități 

-număr de proiecte, prezentări power-point, fișe de lucru, excursii la case memoriale, 
concurs de recitări, vizionare de filme. 

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI: 

Profesorul: pregătește materialele pentru fiecare activitate, organizează grupurile de 
lucru, împărțirea sarcinilor de lucru pentru fiecare elev/ grupa, supravegherea 
activităților, îndrumarea elevilor în realizarea activităților. 

Elevii: Participă activ, realizează teme individual și în grup, realizează prezentări power-
point, proiecte în funcție de specificul temei. 

Se stabilește perioada în care grupul se documenta prin excursii făcute la casele 
memoriale. 

ACTIVITATEA 4 

DENUMIREA ACTIVITĂȚII:   Matematica în viața de zi cu zi 

OBIECTIV : Prin această activitate se urmărește fixarea și aprofundarea cunoștințelor 
deja studiate. Activitatea are ca obiectiv principal creșterea promovabilității la examenul de 
bacalaureat la disciplina matematică, având în vedere că această disciplină este obligatorie. Prin 
activitățile propuse se dorește pe lângă aprofundarea și fixarea unor cunoștințe, creșterea 
interesului pentru această disciplină  prin activități interactive și interesante, astfel încât elevii 
să fie încurajați în studiul individual, dar și să-i implice pe ceilalți colegi care nu fac parte din 
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grupul țintă al acestui proiect. 

Resurse –umane : grupul țintă al proiectului ( elevi din cls IX-XII) care sunt implicați direct în 
activități , dar și ceilalți elevi ai liceului ca beneficiari  indirecți, profesori de matematică 

                -materiale:  culegeri de exerciții și probleme, intrumente geometrice, corpuri 
geometrice, cretă și markere colorate,  prezentări power-point, filmulețe, foi de flipchart, 
videoproiector, fișe de lucru,  

              -locul desfășurării :  cabinet de matematică,  Laborator de informatică 

             - durata: 33 luni    

             - perioada: începând cu prima de proiect și terminând cu ultima lună de proiect 

 

        Graficul activităților va cuprinde: 

1. Caracterul practic- educativ al noțiunilor matematice- prezentări Power-Point, 
dezbateri, înțelegerea și rezolvarea problemelor  

2. Aplicații cu caracter economico- financiar: prezentari power-point, rezolvare de 
probleme 

3. Algebra și analiza matematică, mari matematicieni: prezentări Power- Point, 
concursuri 

4. Geometria și elemente de trigonometrie pe înțelesul tuturor 

5. Rezolvarea de variante la disciplina Matematică pentru examenul de bacalaureat 

 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 
ACTIVITATEA-I 

DENUMIREA ACTIVITĂȚII-Tabără la Padiș 

OBIECTIV:Descoperirea mediului natural prin observare directă. Prin această activitate 
extacurriculară  se urmărește ca grupul țintă să coreleze  cunoștințele dobândite în cadrul 
orelor la clasă și în cele remediale  și punerea  în practică,  pentru o mai bună fixare a 
cunoștințelor 

RESURSE:-umane:grupul țintă al proiectului(elevi din cls.IX-XII) care sunt implicați direct,dar și 
beneficiari indirecți –profesor de geografie 

 -materiale: hărți geografice, fișe și foi de flipchart 

-logistice: unități de cazare, bilete de acces, asistență medical, mijloace de transport 

-locul desfășurării: mediul natural, obiective turistice  

- durata: 1 luna 

- perioada: 1- 31 iulie 2018 

Graficul activităților cuprinde: vizite la diferite obiective,drumeții,activități în aer liber, 
concursuri de supraviețuire/prim ajutor,concursuri tematice 
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Indicatori de rezultate: lista de prezentă la activități,relizarea unor concursuri, număr de 
proiecte,fișe de lucru, număr de întâlniri cu profesioniști(ghid) 

Atribuții și responsabilități: 

Profesorul:pregătește materiale pentru activitățile propuse,organizează grupurile de lucru, 
împărțirea sarcinilor de lucru,supravegherea activităților, îndrumarea elevilor în realizarea 
activităților 

Elevii:participă individual și în grup,relizează proiecte cu diferite teme 

 

ACTIVITATEA II 

DENUMIREA ACTIVITĂȚII: STEPPING OUT INTO THE WORLD 

OBIECTIV: Scopul acestei activități este să ofere elevilor din liceul nostru informații utile cu 
privire la viața universitară și de a le facilita înscrierea la universitate, să prezinte elevilor o 
privire de ansamblu a ceea ce reprezintă viața universitară (oferte educaționale ale 
universităților, asociatii studențești, viața studenteasca), pașii ce trebuie urmați pentru a deveni 
student și răspunde nevoii elevilor de a se orienta mai bine la înscrierea pentru universitate. 

RESURSE:  

 umane: grupul țintă al proiectului(elevi din cls.IX-XII) care sunt implicați direct, dar și 
beneficiari indirecți –profesori diriginți 

 materiale: fișe și foi de flipchart 

 logistice: bilete de acces, mijloace de transport, ... 

 locul desfășurării: universitate, obiective turistice  

 durata: 1 luna 

 perioada: 1- 31 iulie 2020 

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR CUPRINDE: 

 Vizite  de documentare la diverse universități 

 Dezbateri organizate în cadrul orelor de dirigenție  pentru a prezenta rezultatele vizitei  

INDICATORI DE REZULTATE:  Lista de prezență la activități 

 Realizarea ghidului  -prezentarea informațiilor culese 

 Materiale PPT-  impresii de pe parcursul proiectului 

 Chestionare de satisfacție pentru elevii implicați - Analiza asupra realizării planurilor de 
activități și a planurilor personale de învățare. 

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI: 

Diriginții pregătesc  materiale pentru activitățile propuse, organizează grupurile de lucru, 
împărțirea sarcinilor de lucru, supravegherea activităților, îndrumarea elevilor în realizarea 
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activităților. 

Elevii participă individual și în grup. 

 

ACTIVITATEA III 

         Denumirea activității: Vizită la case memoriale 
        Obiectiv: Ca să aprofundeze operele unor scriitori voi organiza excursii la casele memoriale 
ale acestora, vom studia mediul din care provin, în care au studiat și în care  au creeat. Consider 
că această activitate îmi oferă posibilitatea de a experimenta, de aborda un nou mod de 
învățare, unul activ. Elevilor le va da șansa să cunoască scriitorii, să cunoască omul Rebreanu, 
omul Blaga și omul Coșbuc. Ne vom apropia de latura sensibilă a creatorului, vom vedea omul 
vulnerabil, supus conjuncturii timpului. Desigur că toată activitatea se va baza pe acele 
competențe care trebuie atinse pentru a obține un rezultat favorabil atunci când vor susține 
examenul de bacalaureat. 
  Resurse  
 –umane : grupul țintă al proiectului (elevi din clasele IX-XII) care sunt implicați direct în 
activități, dar și ceilalți elevi ai liceului ca beneficiari indirecți, profesori de română 
          -materiale: prezentări power-point, filmulețe, foi de flipchart, videoproiector, fișe de 
lucru, biografia scriitorului, imagini reprezentative din istoria cinematografică care au încercat 
să surprindă cât mai fidel firul narativ- acestea vor fi activități adiționale, care vor fi făcute în 
prealabil, vor pregăti activitatea care urmează. 
 -logistice: unități de cazare, bilete de acces, asistență medicală, mijloacele de transport 
            -locul desfășurării: casele  memoriale ale scriitorilor: 
- Casa memorială a lui Rebreanu, în Prislop, județul Bistrița Năsăud,  
- Casa memorială a lui Blaga, în Lancrăm, județul Alba. 
- Casa memorială a lui George Coșbuc, în Hordou, județul Bistrița Năsăud 
             - durata: 1 lună 
             - perioada: 1- 31 iulie 2019 

     
           INDICATORI  DE REZULTATE:  

-  se va urmări:-o bună pregătire a elevilor în vederea susținerii examenului de bacalaureat, 
- sistematizarea unor cunoștințe care îi vor ajuta să rezolve eseul structurat de la subiectul de 
bacalaureat, 

- liste de prezență la activități, 
- poze, pliante, eseuri care să reflecte acumularea cunoștințelor cu această ocazie 
ATRIBUȚII SI RESPONSABILITĂȚI: 
Profesorul: pregătește itinerarul excursiei, cu obiectivele turistice care constituie scopul acesteia, 
materialele pentru fiecare activitate, organizează grupurile de lucru, împărțirea sarcinilor de 
lucru pentru fiecare elev/ grupa, supravegherea activităților, îndrumarea elevilor în realizarea 
activităților. 

Elevii: Participă activ, realizează teme individual și în grup, realizează prezentări power-point, 
proiecte în funcție de specificul temei. 

Se stabilește perioada în care grupul se documenta prin excursii făcute la casele memoriale. 

  
ACTIVITĂȚI DE DOTARE     
     Denumirea activității: Activitate de dotare cu echipament 
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        Obiectiv: Mijloacele multimedia care vor fi achiziționate au ca obiectiv principal facilitarea 
actului educațional in cadrul orelor remediale. 
  Resurse 
 –umane : grupul țintă al proiectului (elevi din clasele IX-XII) care sunt implicați direct în 
activități, dar și ceilalți elevi ai liceului ca beneficiari indirecți, profesori 
- financiare obținute pe parcursul desfășurării proiectului 
- materiale care vor fi achizitionate  
2 laptopuri - 15 inchi,  memorie 4 RAM GB, , CD-DVD READER, CARD READER, PORTURI USB,  
2 videoproiectoare –rezolutie narativa FWVGA 854x480, lumonozitate 150 (lumeni), raport 
proiectie 16:9, distanta proiectare min 0,6 m, lentile F/1.7 

1 multifuncțională color – imprimare,copiere, , scannare, fax, memorie, conectivitate wireless, 
afisaj LCD. 

1 cameră foto-rezolutie efectiva 24 si 40 MPx,rezolutii inregistrate 4496x3000, filmare full HD, 
temporizator, vizor optic, display LCD, , bliț integrat, card de memorie.               
   - durata: 2 luni 
   - perioada: primele doua luni a proiectului 

           INDICATORI  DE REZULTATE:  
-  aprofundarea și fixarea cunostințelor cu ajutorul mijloacelor moderne achizitionate 
- liste de prezență la activități 
- poze, imagini, materiale PPT care să reflecte acumularea cunoștințelor cu această ocazie 
ATRIBUȚII SI RESPONSABILITĂȚI: 
Profesorul: foloseste  echipamentul in vederea îndrumarii elevilor în realizarea activităților. 
Elevii: Participă activ, realizează teme individual și în grup, realizează prezentări power-point, 
proiecte în funcție de specificul temei. 

 

  
 
 Denumirea activității: Activitate de dotare cu material didactic   
 Obiectiv: Materialele didactice care vor fi achiziționate au ca obiectiv principal facilitarea 
actului educațional in cadrul orelor remediale. 
  Resurse 
 –umane : grupul țintă al proiectului (elevi din clasele IX-XII) care sunt implicați direct în 
activități, dar și ceilalți elevi ai liceului ca beneficiari indirecți, profesori 
- financiare obținute pe parcursul desfășurării proiectului 
- materiale didactice care vor fi achiziționate- hărți, cărți și jocuri didactice 
 - durata: 4 luni 
 - perioada: prima lună a fiecărui an al proiectului 
 
 INDICATORI  DE REZULTATE:  

-  se va urmări o bună pregătire a elevilor în vederea susținerii examenului de bacalaureat, 
- sistematizarea unor cunoștințe care îi vor ajuta să rezolve subiecte de bacalaureat 
-  deprinderi de utilizare a hartilor si orientarea cu ajutorul acestora care să reflecte acumularea 
cunoștințelor cu această ocazie 

ATRIBUȚII SI RESPONSABILITĂȚI: 
Profesorul îndruma elevii în realizarea activităților. 
Elevii: Participă activ, realizează teme individual și în grup, realizează prezentări power-point, 
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schite de harti, rebusuri si exercitii de logica matematica, proiecte în funcție de specificul temei. 
 

  
 
 

     
Pentru validarea acestei secțiuni a propunerii de proiect, completați și anexați (în format 
tipărit și electronic) „Graficul activităților” (Anexa 4) 
F5. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării activităților proiectului 
Denumirea activității: Matematica în viața de zi cu zi 
Rezultate intermediare 
- desfășurarea primelor activități propuse stimulează în rândul elevilor interesul pentru 
studiul matematicii; 
- rezolvarea a cât mai multor probleme/exerciții și a cât mai multor variante de bacalaureat; 
- aplicarea unui număr de 3 teste/an – pentru determinarea nivelului de atingere a 
obiectivelor propuse, a eventualelor probleme sau dificultăți cu care se confruntă elevii și 
profesorii; 
- cel puțin o situație statistică/an privind rezultatele obținute de elevi în urma activităților 
desfășurate. 
Rezultate finale 
- formarea competențelor necesare pentru rezolvarea independentă a unor exerciții/ 
probleme de matematică; 
- dezvoltarea atitudinii pozitive pentru studiul matematicii;  
- stimularea interesului pentru disciplina matematică înțelegând rolul acesteia în viața de zi 
cu zi și implicit pentru examenul de bacalaureat; 
- realizarea unei prezentări PPT ( lucru individual sau pe grupe) cu rezolvări de probleme mai 
deosebite întâlnite la activitățile desfășurate sau din Gazeta Matematica sau din variantele 
propuse pentru examenul de bacalaureat; 
- creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat. 
 
Denumirea activității: România și Europa 
Rezultate intermediare 
- aplicarea unui test final pentru fiecare activitate propusă; 
- realizarea unor machete – câte una pentru fiecare activitate; 
- rezolvarea a cât mai multor variante de bacalaureat individual sau în grup. 
Rezultate finale 
- creșterea promovabilității la bacalaureat în proporție de 100%; 
- realizarea unui număr de 3 proiecte cu teme diferite legate de Europa și România; 
- formarea și dobândirea de noi competențe 
 
 
Denumirea activității: Stepping out into the world 
Rezultate intermediare 

- stimularea interesului elevilor  de a-și continua studiile prin vizite la diverse universități; 

- organizarea unei dezbateri  în cadrul orelor de dirigenție  pentru a prezenta impresii, păreri 
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în urma  vizitelor efectuate. 

Rezultate finale 

- realizarea unui ghid care va cuprinde  informații culese în vizitele efectuate la diferite 
universități ; 

- realizarea unui material PPT cu impresii culese pe parcursul proiectului; 

- aplicarea unui număr de 2  chestionare  de  satisfacție pentru elevii implicați  cu ajutorul 
cărora să se facă o analiză asupra realizării planurilor de activități și a planurilor personale de 
învățare. 
 
 
 
 
Denumirea activității: Să răsfoim creativ manualul de limba română 
 
Rezultate intermediare: 
- dezvoltarea unui vocabular variat și deprinderea de a formula mesaje orale și 
scrise în diferite situații de comunicare, 
- familiarizarea cu structura subiectelor care sunt date la examenul de bacalaureat. 
Voi urmări, în acest scop, ca elevii să fie familiarizați cu etapele redactării unor 
lucrări precum: analiză, comentariu, sinteză, paralelă, eseu structurat și 
nestructurat, 
- o cunoaștere mai aprofundată a materiei și, implicit, o dobândire a unor 
competențe de lectură, necesare pentru dezvoltarea abilităților de abordare a unui 
text literar,  
 
Rezultate finale:  
-formarea unor competențe de comunicare, indispensabile în lumea contemporană 
pentru orice tip de activitate profesională, să se exprime corect, clar și coerent în 
limba maternă, 
- creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat, 
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Rezultatele asteptate ca urmare a implementării proiectului  vor avea în vedere următoarele 
aspecte 
 
Denumirea activității: Pregătit pentru viață 

Rezultate intermediare 

● Atragerea cât mai multor elevi spre activități ce vizează dezvoltarea personală 

● Aplicarea  unui număr de cel puțin 1 chestionar/ an- pentru determinarea nivelului de 
atingere a obiectivelor propuse, eventualelor probleme sau dificultăți cu care se confruntă elevii 
și profesorii 
●Un număr de cel puțin 1 întâlnire cu un profesionist într-un domeniu/an-întâlniri care îi vor 
ajuta pe elevi să-și contureze o imagine realistă asupra diferitelor domenii de activitate 
● Cel puțin o situație statistică privind inserția absolvenților pe piața muncii- situație care ne va 
ajuta în determinarea numărului de absolvenți care, prin prisma activităților desfășurate s-au 
încadrat mai ușor pe piața muncii 
Rezultate finale 

● Formarea competențelor necesare alegerii celui mai bun traseu profesional de către elevi 
● Dezvoltarea atitudinii pozitive față de muncă și rolul educației în alegerea carierei 
● Stimularea interesului pentru dezvoltare personală 
● Dezvoltarea abilităților ce au în vedere luarea unor decizii conștiente privind cariera 
● Creșterea oportunităților de integrare școlară și profesională/socială 
 ● Realizarea unui numar de 5 proiecte, prezentari power-point- realizarea proiectelor venind în 
sprijinul elevilor din perspectiva unei informari cât mai bune dar și dezvoltarea competențelor și 
abilităților cu scopul rezolvării unor sarcini 
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F6. Prezentaţi modalitatea de monitorizare şi de evaluare a proiectului 
Monitorizarea şi evaluarea proiectului vor fi  responsabilităţi ale şcolii . Pe parcursul anului 
şcolar, responsabilul de proiect va  urmări respectarea termenelor stabilite pentru activități, 
asigurarea comunicării între parteneri şi oferirea, la nevoie, de  alternative pentru rezolvarea 
unor situaţii neprevăzute. La finele fiecărui an şcolar echipa de proiect a şcolii  va elaborat un 
raport asupra activităților desfășurate până în acel moment , identificând eventualele probleme 
cu care s-au confruntat în punerea în aplicare a activităților propuse. În cadrul întâlnirilor de 
proiect , responsabilii de proiect din şcoală  vor prezenta partenerilor repere din evaluările 
anuale realizate la nivelul şcolii, cu referire la impactul proiectului în şcoala şi comunitatea . Să 
îmbunătăţească  derularea practică a proiectului, verificând dacă obiectivele au fost atinse - 
proces care simplifică luarea deciziilor şi sprijină efectuarea unor schimbări esenţiale (de 
metodologie sau de obiective) dacă  sunt necesare. 

 Evaluarea va avea ca obiective majore 

 -să ofere informaţii pentru factorii de decizie de la nivelul şcolii în iniţierea unor noi proiecte 
- prin  aprecierea valorii şi calităţii proiectului; 

 -să ofere feed-back pentru toţi partenerii şi grupul ţintă ( în afară de echipa efectiv implicată 
în proiect)  

 -să analizeze impactul proiectului la nivel local. 
Evaluarea și monitorizarea proiectului se va realiza prin 

● aplicarea de chestionare membrilor grupului țintă în vederea unui feed-back asupra 
activităților realizate 

● analiza documentelor realizate în cadrul activităților pentru a oferi informații asupra modului 
în care sunt atinse obiectivele intermediare si generale ale proiectului  

● realizarea raporturilor periodice  ale comisiei de proiect  

● observația-pentru a evalua schimbările de atitudini 

Activitatea Pregătit pentru viață 

-Aplicarea chestionarelor ne va furniza informații legate de eficacitatea activitații în rândul 
elevilor, cu scopul îmbunătățirii lor 

-Numărul de prezentări power-point realizate va fi un indicator în ceea ce privește gradul de 
implicare al elevilor în activități și modul în care aceștia le-au perceput 

- Realizarea statisticilor privind inserția pe piața muncii și în învățământul universitar , vor oferi 
date cu privire la impactul activităților realizate asupra elevilor, obiectivul fiind luarea deciziilor 
conștiente în funcție de potențialul fiecăruia 

-Evidența întâlnirilor cu profesioniști în vederea stabilirii frecvenței cu care acestea s-au realizat, 
chestionare aplicate ulterior furnizând date cu privire la impactul asupra elevilor 

Denumirea activității: Matematica în viața de zi cu zi 

- variantele de bacalaureat, de unde reiese că elevii și-au însușit cunoștințele și deprinderile 
necesare rezolvării acestora 

- Aplicarea testelor ne va furniza informații legate de eficacitatea activității în rândul elevilor, cu 
scopul îmbunătățirii lor 

-Numărul de prezentări power-point realizate va fi un indicator în ceea ce privește gradul de 
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implicare al elevilor în activități și modul în care aceștia le-au perceput 

- Realizarea statisticilor vor oferi date cu privire la impactul activităților realizate asupra elevilor, 
obiectivul fiind luarea deciziilor conștiente în funcție de potențialul fiecăruia 

Denumirea activității: România și Europa 

-realizarea de statistici pe fiecare an de proiect privind monitorizarea și impactul activităților 
asupra elevilor 

-variante de bacalaureat, de unde reiese că elevii și-au însușit cunoștințe și deprinderi necesare 

-aplicarea de chestionare prin care reiese că s-au folosit metode eficiente în transmiterea de 
cunoștințe 

-poze care dovedesc monitorizarea activității 

Denumirea activității: Stepping out into the world 

- realizarea unui ghid în care elevii vor împărtăși și celorlalți elevi cunoștințele asimilate; 

- material PPT  care cuprinde impresii de pe parcursul proiectului; 

- chestionare de satisfacție din care reiese eficacitatea activităților propuse. 

Denumirea activității: Să răsfoim creativ manualul de Limba română 

- rezolvarea de variante similare cu structura subiectului propus pentru susținerea examenului 
de bacalaureat, ceea ce-i va ajuta pe elevi să se familiarizeze cu etapele de rezolvare a 
subiectului, 

- aplicarea unor teste din care să reiasă nivelul de pregătire  al elevilor și progresul făcut  pe tot 
parcursul acestui proiect, 

- poze sau filmulețe care dovedesc monitorizarea activității, 

- realizarea unor statistici care să ofere date privitoare la atingerea scopului activităților, 

Denumirea activității: Tabără la Padiș 

- realizarea de concursuri care au ca scop orientarea și cunoașterea spațiului geografic; 

- poze de monitorizare a activității; 

- chestionar din care reiese eficacitatea activităților propuse. 

Denumirea activității: Vizită la case memoriale 

- se urmărește o fixare mai aprofundată a conținutului operelor literare care fac obiectul 
programei de bacalaureat, evident că apropiindu-te de scriitori, cunoscându-i îndeaproape, 
înțelegi mai bine opera acestora, încărcătura profundă a mesajului pe care ei doreau să-l 
transmită cititorilor. 

-poze de monitorizare a activităților, 

-chestionar din care reiese eficacitatea activiăților propuse, 
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F7. Prezentaţi indicatorii utilizaţi pentru determinarea nivelului de realizare a obiectivelor 
proiectului 

Denumirea indicatorului 
Unitate 

de 
măsură 

Valoarea 
de 

referință 

Valori propuse 

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 

Indicatori de impact 
Rata de abandon a elevilor din anii 
terminali 

% 7 6 5 4 4 

Rata de abandon la nivelul liceului % 2 1,9 1,8 1,8 1,8 
Rata de absolvire a claselor terminale % 80 82 84 85 90 
Rata de participare la examenul de 
bacalaureat 

% 15 17 18 20 20 

Rata de promovare a examenului de 
bacalaureat 

% 21,43 21,43 22 22,7 24 

       
Indicatori de rezultat 
Numar de elevi care abandonează 
școala in anii terminali 

Nr 1 0 0 0 0 

Număr de elevi care absolvesc clasele 
terminale 

Nr 15 15 18 22 25 

Numar de elevi care participă la 
examenul de bacalaureat 

Nr 
5 4 5 6 5 

Număr de elevi care promovează 
examenul  

Nr 
3 3 4 5 6 

       
       
 
 
 

      

Indicatori de 

rezultat 

Unitatea de 

măsură 

An 1 An 2 An 3 An 4 

Numărul elevilor 
beneficiari ai 
activităților 
pedagogice ; 
 

Nr 40 40 30 30 

Numărul elevilor 
care beneficiază 
de activități de 
consiliere și 
orientare 
 

Nr 40 40 30 30 

Număr de elevi 
care participă la 
activitățile 
extracurriculare 

Nr 25 25 20 20 
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Număr de părinți 
interesați de 
derularea 
proiectului 
 

Nr 5 7 8 10 

Număr de elevi 
care 
înregistrează 
progres școlar 
 

Nr 2 4 5 6 

       
F8. Descrieţi impactul de mediu estimat ca urmare a implementării proiectului, dacă este 
cazul(dacă proiectul include activități din categoria III. Activități de renovare și dotare). 
 
Nu este cazul 
Pentru validarea acestei secțiuni a propunerii de proiect, completați și anexați „Chestionarul 
de mediu” (Anexa 6), dacă este cazul. 

G. ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE PRIVIND IMPLEMENTAREA  ȘI ACTIVITĂȚILE DE 
MANAGEMENT (max. 1 pag.) 

G1. Echipa de proiect 
Detaliați care este componența și care sunt rolurile, responsabilitățile și atribuțiile echipei de 
proiect, în vederea asigurării unei implementări eficiente și în timp a activităților propuse. 



Anexa 2 – Ghidul Aplicantului 
 

 

31/35 

Prin hotărârea Consiliul de Administrație al liceului a fost numită echipa de proiect, în 
următoarea componență: 
- VAIDA IONUȚ - coordonator  
- MATEȘAN CRISTINA – membru, reprezentantul părinților  
- FLOREA MIHAELA – membru , responsabil pentru realizarea achizițiilor 
- VĂDEAN DANIELA – membru, administrator financiar 
- IUONAC  RAREȘ - membru, reprezentantul autorității locale 
Responsabilitățile și atribuțiile echipei de proiect sunt stabilite  în Ghidul Aplicantului. În funcție 
de modul de realizare a proiectului acestea vor fi modificate și pe parcursul implementării 
proiectului, pentru a satisface cerințele realizării unor activități cât mai bune și o monitorizare 
cât mai eficientă. 

Consiliul de Administrație al liceului, va fi informat periodic în legătură cu derularea 
proiectului.  

Atribuţii şi responsabilităţi: 
-angajează unitatea alături de director în orice acţiune patrimonială 
-reprezintă unitatea alături de conducătorul acesteia în relaţiile cu agenţii economici, 

instituţii publice, în cazul încheierii de contracte economice, de sponsorizare, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare 
-întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proiectului, la termenele şi 

în condiţiile prevăzute de lege 
-întocmeşte bugetul pentru cheltuieli finanţate din proiect 
-întocmeşte acte justificative şi documente contabile, cu respectarea formularelor şi 

regulilor de alcătuire şi completare în vigoare 
-urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei 

bugetare 
-organizează circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi 

sistematic în evidenţa contabilă; 
-organizează şi execută viza de control financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile 

legale în vigoare, pentru toate cheltuielile proiectului 
-urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea şi 

drepturile personalului angajat in proiect 
-întocmeşte balanţele de verificare lunare, contul de execuţie lunar şi darea de seamă 

contabilă pentru activitatea proiectului 
-întocmeşte dările de seamă contabile şi cele statistice, precum şi contul de execuţie 

bugetară pentru bilanţul centralizat 
-fundamentează necesarul de credite pentru activitățile proiectului 
-clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documentele contabile, fişele, 

balanţele de verificare şi răspunde de arhiva financiar-contabilă 
-stabileşte obligaţiile către bugetul statului şi asigură vărsarea sumelor respective, în 

termenele stabilite 
-îndeplineşte orice sarcini cu caracter financiar-contabil date de conducătorul unităţii sau 

prevăzute expres în acte normative 
-răspunde de exactitatea şi corectitudinea actelor întocmite. 
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii salariatul este obligat să îndeplinească şi alte 

sarcini repartizate de conducerea unităţii în condiţiile legii. 
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin 

prezenta fişă a postului atrage după sine sancţionarea legală. 
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G2. Implicarea comunității 
Descrieți modul în care este implicată comunitatea în monitorizarea implementării 
proiectului. 
    Pe parcursul implementării proiectului comunitatea va fi implicată în procesul de 
monitorizare prin ședințe de analiză realizate periodic( semestrial sau anual) în care vor fi 
prezentate modul în care se desfășoară activitățile și rezultatele obținute, pornind de la faza de 
început a proiectului, ideea de proiect, modul de realizare a acestuia cât și pe parcurs.  
    Persoana identificată ca repezentant al comunității locale în cadrul echipei de proiect va 
participa direct la activitățile de monitorizare din cadrul acestuia 
     Având în vedere faptul că unitatea îți dorește continuarea proiectului și după perioada de 
finanțare, monitorizarea activităților de către comunitate va avea drept efect atragerea 
fondurilor și resurselor umane și financiare în realizarea activităților viitoare: finanțarea unor 
activități, excursii, vizite de documentare etc 
 
G3. Descrieți activitățile de management prevăzute, inclusiv mecanismul de management 
tehnic și financiar și de raportare, în concordanță cu cerințele și reglementările specifice SGL. 
    Activitatea de management a proiectului este organizată în concordanță cu cerințele și 
reglementările SGL și presupune : 
-monitorizarea și coordonarea activităților 
-respectarea termenelor stabilite în derularea activităților și remedierea eventualelor probleme 
care pot apărea pe parcurs 
-implementarea și finalizarea activităților în conformitate cu obiectivele, rezultatele așteptate, 
indicatorii și țintele stabilite 
-monitorizează și verifică desfășurarea activităților 
-asigura calitatea și conformitatea implementării proiectului 
-acționează prompt în vederea  prevenirii, detectării și remedierii eventualelor 
nereguli/probleme care pot apărea 
-organizează ședințe de lucru în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice 
-asigura coordonarea și implementarea achizițiilor 
 

H. BUGETUL PROIECTULUI 

Completați „Bugetul sintetic estimativ” (aici, în Formularul de aplicație, și în Anexa 5.2), în 
concordanță cu „Bugetul estimativ detaliat pe activități” (Anexa 5.1) 
De  completat Ionut 

Nr. 
crt. 
(1) 

Denumire 
categorie de 
activități / 
Tipuri de 
cheltuieli 

(2) 

Buget anual estimat ( LEI) 
 

Buget total 
estimat  (LEI)* 
(7 = 3+4+5+6) 

Ponderea 
activităților 

(8) AN 1 
(3) 

AN 2 
(4) 

AN 3 
(5) 

AN 4 
(6) 

I ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN [min. 50% 
din 

valoarea 
directă] 

a 
Servicii de 
consultanță 

0 0 0 0 0 

b Instruire 0 0 0 0 0 
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c 
Servicii, altele 
decât 
consultanță 

0 0 0 0 0 

f 
Costuri 
operaționale 
adiționale 

56310 53442 38436 35622 183810 

TOTAL 1 56310 53442 38436 35622 183810 
II ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

[max. 30% 
din 

valoarea 
directă] 

a 
Servicii de 
consultanță 

0 0 0 0 0 

b Instruire 0 0 0 0 0 

c 
Servicii, altele 
decât 
consultanță 

0 0 0 0 0 

f 
Costuri 
operaționale 
adiționale 

0 33150 16958 19582 69690 

TOTAL 2 0 33150 16958 19582 69690 
III ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE 

[max. 20% 
din 

valoarea 
directă] 

c 
Servicii, altele 
decât 
consultanță 

0 0 0 0 0 

d Bunuri 29622 96 46 236 30000 
e Lucrări 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 29622 96 46 236 30000 
VALOAREA DIRECTĂ 
A GRANTULUI 
(TOTAL 1 + TOTAL 2 + 
TOTAL 3) 

85932 86688 55440 55440 283500 

[min. 90% 
din 

valoarea 
totală] 

IV ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT  [max. 10% 
din 

valoarea 
totală] 

f 
Costuri 
operaționale 
adiționale 

8568 7812 
 

7560 
 

7560 
 

31500 
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VALOAREA TOTALĂ A 
GRANTULUI 
(VALOAREA DIRECTĂ 
+ VALOAREA 
ACTIVITĂȚILOR DE 
MANAGEMENT), din 
care: 

94500 94500 63000 63000 315000 100% 

a 
Servicii de 
consultanță 

0 0 
0 0 0 

0 

b Instruire 0 0 0 0 0 0 

c 
Servicii, altele 
decât 
consultanță 

0 0 
 

0 
 

0 
 

0 0 

d Bunuri 29622 96 46 236 30000 0 
e Lucrări 0 0 0 0 0 0 

f 
Costuri 
operaționale 
adiționale 

64878 94404 
 

62954 
 

62764 
 

285000 0 

Pentru validarea acestei secțiuni a propunerii de proiect, completați și anexați (în format 
tipărit și electronic) „Bugetul estimativ detaliat pe activități” (Anexa 5.1). De asemenea, 
anexați un al doilea exemplar (în format tipărit și electronic) din „Bugetul sintetic estimativ” 
(Anexa 5.2), separat de Formularul de aplicație (pentru facilitarea evaluării bugetului 
proiectului). 

I. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI (max. 1 pag.) 

I.1. Detaliaţi care este strategia de continuare pe termen mediu și lung a activităților 
proiectului, după finalizarea acestuia, din perspectivă instituțională, tehnică și financiară și în 
corelație cu Planul de Dezvoltare Instituțională/Planul de Acțiune al Școlii revizuit 
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      Activitățile propuse în cardul proiectului  se vor continua prin  activitatea grupului de 
inițiativă constituit în cadrul proiectului , dar și  atragerea tuturor cadrelor didactice și a unui 
număr mai mare de elevi , care să se implice.Bunele practici identificate pe parcursul derulării 
proiectului vor fi incluse în strategiile școlii. 
        Rezultatele obținute în urma derulării proiectului vor fi fructificate cu scopul desfașurării 
unor activități similare. Cadrele didactice vor fi implicate în proiectarea unor activități de 
remediere care să depășească cadrul instituțional și să atragă cât mai mulți participanți, care să 
ducă la păstrarea sau chiar depașirea rezultatelor obținute în cadrul proiectului. 
           Finanțarea activităților se va realiza prin atragerea unor fonduri din partea autorității 
locale, a unor agenți economici sau realizarea unor proiecte pentru accesarea altor timpuri de  
finanțări.  Activitățile propuse vor fi  continuate ,diversificate  și imbunătățite astfel încât să 
asigure sustenabilitate și după finalizarea proiectului, prin atragerea altor parteneri implicați 
părinți, agenți economici, ONG-uri.  
Activitățile de remediere Romania si Europa, Pregătit pentru viață, Să răsfoim creativ manualul 
de Limba română,Matematica în viața de zi cu zi vor fi continuate și dupa finalizarea proiectului, 
având în vedere că reprezintă  în primul rând disciplinele de bacalaureat. Aceste activități vor fi 
desfașurate fie sub forma unor proiecte parteneriat cu alte școli astfel încât să stimuleze și 
spiritul competitiv, concursuri intrașcolare și interșcolare, finanțate de la bugetul local, dar si 
accesarea unor proiecte în vederea îmbunătățirii acestor activități. Cadrele didactice care își 
desfășoara activitatea în unitate se vor ocupa de organizarea lor, atragând un număr cât mai 
mare de elevi.  

Activitățile extracurriculare vor fi organizate ca o completare a celor de remediere, in afara 
orelor de curs, în perioada dedicată acestor tipuri de activități Să sti mai multe, să fi mai bun!, 
finanțate cu ajutorul unor sponsori sau chiar comunitatea locală(părinți, autorități 
administrative). 

I.2. Explicaţi cum va fi implicată comunitatea după finalizarea grantului 
     Implicarea comunitații după finalizarea grantului va avea în primul rând în vedere aspectul 
financiar, asigurarea din partea agenților economici și instituțiile locale a finanțării în vederea 
desfașurării unor activități precum cele propuse în proiect. Obținerera rezultatelor așteptate , 
în urma desfăsțurării proiectului, va atrage noi parteneri , deoarece comunitatea este un 
principal beneficiar al proiectului, prin pregătirea elevilor în vederea unei inserții cât mai bune 
pe piața muncii. De asemenea comunitatea va fi implicată în atragerea acelor profesioniști care 
vor reprezenta un exemplu de bună practicăn pentru elevi. 
Parteneriatele realizate pe parcursul proiectului vor fi continuate și dupa finalizarea acestuia. 
Subsemnatul VAIDA IONUȚ, în calitate de reprezentant legal al unității de învățământ, declar 
pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de legislația civilă și penală privind falsul în 
declarații, că toate informațiile din prezenta propunere de proiect sunt corecte și conforme cu 
realitatea. 
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