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1.Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii generale.

1.1

ELEMENTE
PRIVIND
RESPONSABILII/
OPERATIUNEA
1
ELABORAT

1.2.
1.3

VERIFICAT
APROBAT

NUMELE SI
PRENUMELE

FUNCTIA

DATA

SEMNATURA

2
Hitter-Kovács
Andrea
Forró Albert
Bálint Gabriella

3
Membru

4
5
01.10.2017

Membru
Director

01.10.2017
01.10.2017

2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Ediţia sau după caz,
revizia în cadrul ediţiei

2.1

1
Ediţia 1

Componenta
revizuită

2
x

Modalitatea
reviziei

3
x

Data la care se aplică
prevederile ediţiei sau
reviziei ediţiei
4
01.11.2017

3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii generale
Scopul
Ex.n Compartiment Funcţia
Numele şi
Data
Semnătura
difuzării
r.
prenumele
primirii
1
2
3
4
5
6
7
8
3.1. Aprobare
1
Consiliul de
Director
Bálint
Administraţie
Gabriella
3.2. Aplicare
2
Management
Director
Bálint
Gabriella
3.3. Aplicare
3
Echipa proiect Coordonator Bálint
grant
Gabriella
3.4. Informare
4
Echipa proiect Asistent
Hitter-Kovács
proiect
Andrea
3.5. Verificare 5
Echipa proiect Responsabil
Cseke Margit
financiar
3.6. Evidenta
7
Echipa proiect Responsabil
Forró Albert
monitorizare
3.7. Arhivare
8
Echipa proiect Responsabil
Keresztes
achiziții
Zsolt
1
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4. SCOPUL PROCEDURII
4.1. Prezenta procedură are drept scop selecția elevilor care vor participa la activitățile din
cadrul proiectului ROSE – „Mult succes la BAC!”, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse în
Formularul de aplicație.
4.2. Procedura vizează selecția elevilor în vederea derulării activităților remediale conform
Formularului de aplicație.

5. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică elevilor din clasele IX - XII din unitatea noastră școlară.
6. DOCUMENTAȚIA APLICABILĂ PROCEDURII GENERALE
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Ghidul aplicantului, schema de granturi pentru licee, varianta 2016;
Formularul de aplicaţie (Anexa 2 din Ghidul aplicantului);
Acord de grant.
Ghidul de implementare, schema de granturi pentru licee, iulie 2017.

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI IN PROCEDURĂ
Procedură operatională: prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a
metodelor şi procedelor de lucru si a regulilor de aplicat cu privire la aspectul procesual;
Ediţie : forma iniţială sau actualizată a unei procedure operaţionale
Revizie în cadrul unei ediţii–actiune de modificare a uneia sau mai multor componente ale PG.

8. DESCRIEREA PROCEDURII GENERALE (MOD DE LUCRU)
Generalităţi:
Prezenta procedură este elaborată în baza Proiectului pentru învăţământul Secundar (ROSE),
proiect finanțat conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat între guvernul României și
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. ROSE este un proiect care își propune să
contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar, și la creșterea ratei de
promovare a examenului de bacalaureat.
8.1.
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8.2. Etapele derulării selecției:
(1) Procedura va fi adusă la cunoștința elevilor și a cadrelor didactice, respectând procedurile de
informare (Avizier, Consiliul Profesoral, Comisiile Metodice, site-ul școlii);
(2) Stabilirea Comisiei de selecție a elevilor care vor participa la activitățile remediale din cadrul
proiectului;
(3) Depunerea dosarului de candidatură;
(4) Selecția participanților;
(5) Afișarea rezultatelor.
8.3. Conţinutul dosarului de candidatură:
Cerere adresată Comisiei de selecţie - semnată şi datată de participant;
Recomandare din partea dirigintelui clasei. Recomandarea va conţine: media generală la
sfârșitul anului școlar precedent, nota la purtare, motive ce îl recomandă pentru participarea la
proiectul ROSE – „Mult succes la BAC!”.
8.4. Criteriile selecţiei:
Selecţia elevilor se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex, religie,
dizabilităţi, categorie socială ).
- Media generală pe anul școlar anterior peste nota 6;
- Frecvența la ore la disciplinele de bacalaureat;
- Nota la purtare peste nota 8;
- Situația socială a elevilor.
9.

RESPONSABILITĂŢI SI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA PROCEDURII:

a.

Directorul:
aprobă componenţa echipei de implementare;
asigură respectarea procedurii.
Consiliul de Administraţie:
avizează Comisia de selecţie;
avizează echipa de implementare.
Echipa de proiect:
elaborează procedura de selecţie a elevilor;
Comisia de selecţie:
analizează şi evaluează dosarele de candidatură;

b.

d.
e.
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f.

g.

Coordonatorul de grant:
asigură respectarea procedurii;
coordonează procesul de selecţie.
Responsabilul cu monitorizarea proiectului:
participă la buna desfăşurare a procesului de selecţie;
primeşte şi centralizează dosarele de candidatură.

10 .CUPRINS
Numărul
componenței
în cadrul
procedurii
operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale
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