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I. Activități remediale și de sprijin: 
I.1. Selectarea și constituirea grupului țintă 
I.2. „Rezultate mai bune la Bacalaureat” 
I.3.  Program educațional de sprijin „Şcoală pentru elevii corigenți” 
I.4.  Egalizarea şanselor la educație şi formare profesională 

• I. Activități pedagogice și de sprijin - ore remediale, tutorat, consiliere, îndrumare, 
dezvoltarea personală a elevilor, îndrumare și orientare în carieră, dezvoltarea de 
abilități socio-emoționale, precum și activități destinate elevilor din grupuri 
dezavantajate (elevi de etnie romă, elevi cu CES, alți elevi cu risc de abandon crescut). 

II. Activități extracurriculare. 
II.1. Grupuri de lucru educaționale pe materii. 
II.2. Program educațional „Oră în sala de Română/Istorie/AEL” 
II.3. Vizite de studiu și aplicații pe teren 

• II. Activități extracurriculare - vizite de documentare sau ateliere de lucru, grupuri de 
lucru educaționale, folosirea de resurse educaționale( vor reprezenta o bună 
oportunitate de înțelegere a materiilor studiate 

III. Activități de renovare și dotare. 
III.1. Amenajare Sala de Limba română/Istorie/AEL 
III.2. Dotarea Sala de Limba română/ Istorie/ săli de AEL/sala echipei de management proiect 

• III. Activități de renovare și dotare, care includ mici lucrări interioare de 
modernizare/reparații a spațiilor de școlarizare, cu impact redus sau fără impact 
negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri în scop educațional (echipamente IT, 
software, echipamente, mobilier și alte materiale necesare pentru dotarea spațiilor de 
școlarizare).  

IV.Activități de management 
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Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 
web: http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose 

 
Se bazează pe obiectivul strategic național de asigurare a unei piețe a muncii 
incluzive și eficiente prin educație și formarea de competențe.  
Face parte din Programul Național al MENCȘ „Sprijin la bacalaureat, acces la 
facultate” și contribuie la strategia MENCȘ de reducere a părăsirii timpurii a școlii 
în învățământul primar și secundar, la creșterea participării la activități de 
învățare pe tot parcursul vieții și la îmbunătățirea oportunităților în învățămîntul 
terțiar pentru populație. 
Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE:  
- îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar  
- creșterea gradului de retenție în primul an universitar în instituțiile finanțate în 
cadrul proiectului. 
 
Rezultatele așteptate : 
- Reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceele sprijinite în proiect 
- Reducerea, în școlile sprijinite în proiect, a procentului liceelor cu rate de 
abandon  
- Creșterea ratei de absolvire în liceele sprijinite în proiect 
- Creșterea ratei de promovare a examenului de bacaluareat în liceele sprijinite în 
proiect 
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Valoarea grantului: 100.000 euro (echivalentul în lei): 
 
An Grant  Alocare totală/an (%)  Alocare cumulată (%)  

1  30%  30%  

2  30%  60%  

3  20%  80%  

4  20%  100%  
 
Condiții obligatorii pentru ca activitățile să fie eligibile: 

• Derivă din PDI / PAS, revizuit, după caz, în cadrul unui exercițiu de 
planificare strategică (sub îndrumarea facilitatorului); 

• Sunt corelate cu obiectivele propuse și indicatorii stabiliți; 
• Vizează grupul țintă identificat în proiect; 
• Se încadrează într-una dintre categoriile eligibile definite, cu respectarea 

ponderilor stipulate în tabelul anterior; 
• Respectă principiile stabilite în legislația în vigoare privind egalitatea de 

șanse și nu conduc la discriminarea elevilor pe bază de rasă, naționalitate, 
etnie, limbă, religie, categorie socială, sex, vârstă, handicap, apartenența la 
o categorie defavorizată etc.  
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Modul de împărțire a grantului 

Activități eligibile  

Valoarea 
totală a 
grantului  
(A + B)  

Procent din valoarea grantului  Activități eligibile  

Valoarea directă (A) 
= cel puţin 90% din 
valoarea totală a 
grantului  

Cel puţin 50% din 
valoarea directă a 
grantului (A)  

I. Activităţi pedagogice și de 
sprijin  

Cel mult 30% din 
valoarea directă a 
grantului (A)  

II. Activităţi extracurriculare  

Cel mult 20% din 
valoarea directă a 
grantului (A)  

III. Activităţi de renovare și 
dotare  

Cheltuieli operaţionale de management (B) = 
cel mult 10% din valoarea totală a grantului  IV. Activităţi de management  

 
 


