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                                                                                                                             Avizat, 

                                                                                                             Inspector școlar general, 

                                                                                                                          Felicia MAN 

 

Către, 

 Inspectoratul Școlar Județean Olt 

 Unitățile de învățământ liceal din județul Olt eligibile în cadrul Schemei de 

Granturi, Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

 

În atenția, 

 Doamnei Felicia MAN, Inspector școlar general 

 Doamnelor/ Domnilor Directori  

 

Având în vedere: 

- Anexa 8 la Ghidul aplicantului, schema de granturi pentru licee - Lista liceelor 

eligibile în cadrul schemei de granturi pentru licee; 

- Anexa 9 la Ghidul aplicantului, schema de granturi pentru licee - Calendar de 

pregătire, depunere și aprobare a propunerilor de proiecte în cele trei runde din cadrul 

Schemei de Granturi pentru licee (SGL); 

- Obiectivele granturilor din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – 

Romania Secondary Education Project (ROSE): 

 reducerea ratei de abandon școlar în licee; 

 creșterea ratei de absolvire; 

 îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat; 

 - Categoriile și ponderea în finanțarea activităților menite să conducă la 

realizarea obiectivelor menționate: 

 cel puțin 50% din costurile alocate vor fi pentru activități de dezvoltare 

personală și coaching, activități remediale, de consiliere și orientare 

profesională, de dezvoltarea abilităților socio-emoționale, de educație 

incluzivă; 

 până la 30% din costuri vor fi alocate pentru activități extracurriculare și 

de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de 

pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare; 

 până la 20% din costuri vor putea fi alocate pentru lucrări civile minore 

de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu: 

laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și pentru achiziții de 

bunuri; 

- Îmbunătățirea condițiilor de predare, a condițiilor de organizare și desfășurare 

a programelor de formare, a altor activități de tip formativ/informativ/schimb de bune 

practici/consiliere/diseminare etc. în cadrul Caselor Corpului Didactic prin sub-

componenta 1.2 - Intervenții sistemice, 
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Casa Corpului Didactic Olt oferă sprijin în elaborarea propunerilor de proiecte, 

atât de la specialiștii instituției, care pot oferi consiliere pe domenii și tematici variate, 

cât și prin utilizarea ofertei de formare a Casei Corpului Didactic Olt. 

Astfel, oferta de formare a Casei Corpului Didactic Olt (programe acreditate și 

avizate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice) cuprinde teme prin care 

cadrele didactice își pot forma/îmbunătăți competențele transversale în baza cărora strategiile 

de intervenție la nivelul unităților de învățământ să se axeze pe: 

 activități de dezvoltare personală și coaching; 

 activități remediale; 

 activități de consiliere și orientare profesională; 

 activități care să conducă la creșterea stimei de sine a elevilor și 

dezvoltarea abilitaților socio-emoționale; 

 activități specifice educației incluzive. 

 În acest sens, vă invităm ca în perioada de elaborare a propunerilor de proiect să 

accesați site-ul Casei Corpului Didactic Olt pentru lista programelor de formare acreditate, 

avizate: http://ccdolt.ro/inscriere/ 

Pentru detalii, vă invităm să ne contactați pe e-mail cristinamihut@yahoo.com și 

marlen_donciu@yahoo.com menționând în titlulul mesajului „Proiect ROSE – solicitare 

cursuri CCD”. Vă rugăm să precizați fie cursurile/programele pe care le considerați utile 

din oferta actuală a Casei Corpului Didactic Olt, fie temele pe care ați dori să le includem 

în alte programe/cursuri în cazul în care direcțiile de acțiune pe care le proiectați pentru 

activitățile dumneavoastră implică formarea personalului din unitate pe alte tematici decât 

cele din oferta actuală. 

Casa Corpului Didactic Olt vă stă la dispoziție și pentru organizarea de 

workshopuri, mese rotunde, activități cu aspect motivațional, schimburi de experiență, vizite 

de studiu, seminarii de informare și diseminare. 

 

În speranța unei bune colaborări, echipa Casei Corpului Didactic Olt vă dorește 

inspirație și succes în conceperea propunerilor de proiect și câștigarea granturilor ROSE! 

 

 

 

Director, 

Marius BĂLAȘA 
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