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300 de licee vor beneficia de granturi, 

începând cu acest an școlar, în cadrul 

Proiectului privind Învățământul Secundar – 

Romania Secondary Education Project 

(ROSE) 
 

În data de 4 aprilie 2016, s-a desfășurat, în 

prezența domnului Adrian Curaj, ministrul 

educației naționale și cercetării științifice, a 

doamnei Mariana Moarcăș, coordonator 

programe educație la Biroul din România al 

Băncii Mondiale și a domnului Gabriel Liviu 

Ispas, secretar de stat în MENCȘ, evenimentul 

de lansare a schemei de granturi pentru licee, 

în cadrul Proiectului privind Învățământul 

Secundar – Romania Secondary Education 

Project (ROSE). Au participat reprezentanți ai 

Institutului de Științe ale Educației, ai Centrului 

Național de Dezvoltare a Învățământului 

Profesional și Tehnic, inspectori școlari 

generali, inspectori școlari pentru proiecte 

educaționale, directori ai Caselor Corpului 

Didactic, reprezentanți ai Federațiilor 

sindicatelor reprezentative din învățământul 

preuniversitar, ai Federației Naționale a 

Asociațiilor de Părinți din Învățământul 

Preuniversitar, ai Consiliului Național al Elevilor 

și ai Asociației Elevilor din Constanța. 

 

Scopul evenimentului a fost de a prezenta 

mecanismul elaborării, evaluării și 

implementării granturilor în licee în cadrul 

Subcomponentei 1.1 a proiectului – 

Intervenții la nivelul liceelor. Reamintim 

faptul că în cadrul Subcomponentei 1.1 a 

proiectului ROSE se finanțează intervențiile 

legate de oferta educațională la nivel de 

liceu, pentru abordarea factorilor 

educaționali și personali care împiedică 

tranziția elevilor de la liceu către 

învățământul terțiar, inclusiv abandonul, 

refuzul de a se înscrie la examenul de 

bacalaureat, sau obținerea unei medii scăzute 

la examenul de bacalaureat. 
 

La eveniment, s-au prezentat informații 

privind criteriile de selecție a liceelor 

eligibile pentru a primi granturi, calendarul 

estimativ al desfășurării primei runde de 

granturi, principalele activități și tipurile de 

cheltuieli eligibile, precum și modalitățile de 

sprijin pentru echipele din licee în vederea 

elaborării propunerilor de proiecte și a 

implementării acestora.  
 

De asemenea, o secțiune a evenimentului a 

fost dedicată informării cu privire la 

activitatea de îmbunătățire a condițiilor de 

predare în cadrul Caselor Corpului Didactic, 

prin dotări adecvate, prevăzută de asemenea 

în proiectul ROSE. Fiecare instituție va avea 

posibilitatea de a beneficia de dotări în 

valoare de maximum 50.000 euro, selectate 

dintr-o listă propusă inițial de UMPFE și 

completată prin propunerile CCD. 

 

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE 

Proiectul privind Învățământul Secundar –  

Romania Secondary Education Project (ROSE) 

 

Din cuprins: 

Puncte de interes: 

 Activități de 
diseminare și 
conștientizare 

 Echipa de 
facilitatori 

 Echipa de grant 

 Activități eligibile 

 Cheltuielile 
eligibile 

 Etapa de evaluare 

 Implementarea 
granturilor 

 Echipa de 
monitori 

 Echipa de mentori 

 Finalizarea 
granturilor 
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Încă puțin și liceele eligibile  

pot accesa granturile …  
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Evenimentul de lansare 
a schemei de granturi 
pentru licee 

Îmbunătățirea 

condițiilor de predare în 

cadrul Caselor Corpului 

Didactic, prin dotări 

adecvate  

Etape în procesul de 

aplicare la schema de 

grant pentru licee 

Calendarul estimativ al 

desfășurării primei 

runde de granturi pentru 

licee 

 

U n i t a t e a  d e  M a n a g e m e n t  a l  

P r o i e c t e l o r  c u  F i n a n ț a r e  E x t e r n ă   



 

 

Reamintim că granturile pentru licee se vor acorda liceelor 

din învățământul public, în două runde, prima demarând în 

2016, cu aproximativ 300 de licee, reprezentând 25% din 

totalul celor aproape 1.100 de licee eligibile, iar cea de-a 

doua în 2017, cu restul de licee eligibile. Liceele vor aplica în 

cadrul primei etape pe baza unei scrisori de intenție, în care 

vor prezenta starea actuală a școlii și vor demonstra 

disponibilitate și spirit proactiv. 
 

Activități de diseminare și conștientizare  
 

Mai întâi, se vor derula activități menite să informeze toate 
liceele eligibile aflate în coordonarea celor 42 de 
inspectorate cu privire la schema de granturi. Acestea vor fi 
implementate prin mass-media și activități de diseminare la 
nivel local, respectiv evenimente de informare cu 
participarea autorităților administrației publice locale, 
inclusiv Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului, a inspectoratelor școlare și reprezentanților 
liceelor, ai reprezentanților asociațiilor de părinți și elevi și 
ai grupurilor vulnerabile. 
 

Echipa de facilitatori 
Prin intermediul unei echipe de facilitatori, se va oferi sprijin 
echipelor de proiect în elaborarea propunerilor de grant, 
fiecare dintre ei având sarcina de a oferi asistență unui 

CUM? 

Activități eligibile 
Liceele vor propune activități menite 
să conducă la realizarea obiectivelor 
menționate. Astfel,  
- cel puțin 50% din costurile 

alocate vor fi pentru activități 
remediale și pregătire 
suplimentară a elevilor, 
activități de dezvoltare 
personală și coaching, de 
consiliere și orientare 
profesională, de dezvoltare a 
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, iar  

- 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. 

 
 

 

 
 Cheltuielile eligibile în cadrul granturilor 

vor fi: 
 Salarii pentru echipa de 

implementare; 
 Plata orelor suplimentare pentru 

cadrele didactice din licee care 
organizează activități extrașcolare;  

 Servicii de consultanță (consultanți 
individuali sau furnizori de servicii 
cum ar fi firme, ONG-uri); 

 Cheltuieli de transport și cazare; 
 Diurnă (conform legislației naționale 

în vigoare); 
 Închiriere de spații, mijloace de 

transport (autobuze) etc.; 
 Rechizite școlare; 
 Consumabile/Papetărie (hârtie, 

toner, etc.); 
 Mici lucrări de renovare; 
 Mobilier pentru sălile de 

clasă/laboratoare; 
 Echipamente și software (computere, 

laptopuri, camere foto/video, și alte 
echipamente specifice activităților 
implementate în cadrului grantului); 

 Materiale didactice, reviste de 
specialitate, abonamente la diverse 
publicații; 

 Mici premii (conform legislației 
naționale în vigoare); 

 Alte costuri operaționale. 

 

Evenimentul de lansare a schemei de granturi 
pentru licee 

4 aprilie, 
Universitatea de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară din București   
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număr de licee alocate. Aceștia vor sprijini liceele la 
formarea echipelor pentru elaborarea propunerilor de 
grant, la diagnosticarea corectă a situației din instituțiile 
respective și identificarea problemelor și soluțiilor care vor 
fi implementate prin grant, pe baza Planului de Dezvoltare 
Instituțională / Planului de acțiune al școlii, la implicarea 
comunității în procesul elaborării propunerilor, precum și la 
verificarea conformității și integralității propunerii 
elaborate de liceu. În cazul în care propunerile de grant nu 
îndeplinesc cerințele și sunt retrimise liceelor pentru 
îmbunătățire, facilitatorul va oferi asistență suplimentară, 
până când propunerile de grant intră în evaluare în runda 
următoare.  
 

Echipa de grant 
 

Echipa de grant a unui liceu va include, cel puțin, 
directorul, cadre didactice, părinți. Comunitatea locală, 
prin părinți, reprezentanți ai autorităților administrației 
publice locale, ai Serviciului de Asistență Socială, precum și 
ai grupurilor vulnerabile din localitate, va avea un rol 
important în elaborarea unei propuneri, prin consultări de 
tip workshop, întâlniri, opinii exprimate prin mijloace e-
media, în vederea identificării nevoilor care trebuie 
abordate și apoi încorporării acestora în propunerea de 
proiect. 

 

 



 

 

  

către UMPFE, prin facilitator, nu mai târziu de data limită 
specificată în Manualul de granturi. 
Evaluatorul va verifica mai întâi dacă propunerea este completă. 
În caz contrar, propunerea este descalificată și retrimisă 
liceului, însoțită de o scrisoare de clarificare, prin care se 
argumentează descalificarea propunerii și liceul este invitat să 
participe în cel de-al doilea ciclu al schemei de grant, cu o 
propunere revizuită. 
În evaluare, criteriile vor fi următoarele: identificarea și 
descrierea corectă a problemelor, gradul de implicare a 
comunității, stabilirea adecvată a obiectivelor și țintelor, 
descrierea operațională a fiecărei activități relevante, 
aranjamentele instituționale privind implementarea, stabilirea  
bugetului și costurilor, calendarul implementării, asigurarea 
sustenabilității. 
 

 

 
 
 
Evenimentul de lansare 
a schemei de granturi 
pentru licee, 
4 aprilie, 
Universitatea de Științe 
Agronomice și Medicină 
Veterinară din București   

  

 

Odată semnate contractele de grant, se vor organiza 
sesiuni de instruire cu liceele câștigătoare, susținute de 
reprezentanți UMPFE, împreună cu o echipă de monitori. 
Aceștia vor constitui o asistență permanentă pentru licee pe 
perioada derulării granturilor, asigurându-se că: 

 Activitățile se desfășoară implementate conform 
Planului de implementare a grantului; 

 Se respectă procedurile de achiziție pentru bunuri, 
servicii, consultanță; 

 Raportările se derulează conform procedurilor; 
 Fluxurile financiare sunt fundamentate; 
 Se îndeplinesc condițiile de implicare a comunității 

locale în derularea grantului. 

Fiecare serie de granturi aprobate va fi implementată pe o 
perioadă de 4 ani, iar valoarea grantului alocat fiecărui liceu 
participant va varia între 70.000 de euro și 155.000 de euro, 
mărimea medie a grantului fiind de 100.000 de euro (granturi 
mai mari acordate liceelor cu nevoi mai mari). Criteriile de 
alocare financiară a granturilor vor ține cont de: indicele 

Pentru etapele de aplicare și evaluare, vor fi puse la 
dispoziția liceelor: 

Formatul-standard al propunerii de grant; 
Un manual de granturi pentru licee, cuprinzând 
informații detaliate, necesare aplicanților, 
evaluatorilor și beneficiarilor, structurat în 3 
capitole:  

 Ghidul aplicantului 

 Ghidul evaluatorului 

 Ghidul de implementare 
Echipele de elaborare a propunerilor de grant din licee vor 
avea la dispoziție circa 6 săptămâni pentru finalizarea 
propunerilor, durată care este calculată din momentul în 
care formatul standard și manualul de granturi  au fost făcute 
publice de către UMPFE. 
După încheierea procesului de pregătire și depunere a 
propunerilor de grant, va urma etapa de evaluare, realizată 
de către aceeași echipă de facilitatori, cu sprijinul echipei 
UMPFE. Aceștia vor evalua propunerile de grant elaborate 
de unități de învățământ liceal din alte județe decât cel/cele 
în care se află liceele cărora le-au oferit asistență tehnică. 
Vor fi acceptate spre evaluare doar acele propuneri care sunt 
aprobate de facilitator și au parcurs etapele de consultări. 
Propunerea de grant pentru licee va fi aprobată, anterior 
depunerii, de o comisie stabilită de inspectoratul școlar. 
Propunerile elaborate de liceele participante vor fi trimise 

Etapa de evaluare 

sărăciei (Indicele Local al Dezvoltării Umane - ILDU), numărul 
total al elevilor înscriși, numărul elevilor aparținând grupurilor 
dezavantajate, inclusiv romi, elevi cu nevoi speciale etc. înscriși 
în liceu, promovabilitatea în cadrul studiilor liceale și la 
examenul de Bacalaureat. 

Fondurile aferente granturilor se vor acorda sub forma unor 
deschideri de credite bugetare. Alocarea tranșelor ulterioare se 
va baza pe dovezile privind progresul satisfăcător al 
implementării fizice și financiare, confirmate de către 
monitorul desemnat de UMPFE. O tranșă ulterioară va fi alocată 
liceului doar în cazul în care suma totală cheltuită înregistrată 
este de min 70% din valoarea totală alocată deja. În cazul 
neîndeplinirii acestei condiții, intervine verificarea din partea 
monitorului. În cazul în care sunt constatate nereguli în urma 
monitorizării la fața locului a implementării fizice și/sau 
financiare, următoarea tranșă nu va fi alocată până ce 
beneficiarul grantului nu va rezolva în mod satisfăcător aceste 
nereguli. 

 

Implementarea granturilor 

Un alt tip de asistență care va fi acordată liceelor 
beneficiare pe parcursul celor 4 ani de implementare a 
granturilor este cea de mentorat pentru intervențiile de 
natură pedagogică.  
O echipă care va cuprinde experți din întreaga țară va 

Echipa de mentori 
 

oferi suport constând în vizite de lucru, aproximativ câte 3 
la fiecare liceu. Aproximativ 1/3 din liceele beneficiare (cel 
mai probabil cele cu performanțe mai slabe) ar putea beneficia 
de consultanță suplimentară din partea mentorilor, echivalentul 
a trei vizite anuale suplimentare. 
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UMPFE va transmite fiecărui liceu 
participant o notificare scrisă 
atestând finalizarea cu succes a 
implementării fizice și financiare 
a propunerii în cadrul acordului 

de grant aprobat. 

Finalizarea granturilor 

 

 

Informații actualizate despre implementarea 

proiectului pot fi găsite pe site-ul proiectului:  

http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose 

Informații despre proiect 

De asemenea, se poate contacta echipa de proiect la: 

Tel. 021.305.59.99 

Fax. 021.305.59.89 

E-mail: office@pmu.ro 
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În concluzie … 

… ciclul unui grant va cuprinde următoarele etape: 

Activități de diseminare și conștientizare;  

Activități de facilitare a pregătirii și depunerii propunerilor de grant; 

Evaluarea propunerilor de grant; 

Semnarea acordurilor de grant; 

Acordarea, în avans, a primei tranșe; 

Monitorizarea financiară și pedagogică la fața locului a activităților; 

Asigurarea mentoratului pentru implementarea activităților pedagogice ; 

Alocarea următoarelor tranșe;  

Închiderea grantului. 

 

Calendarul estimativ de derulare a primei runde de granturi (2016)  
 

Activitate Perioada 

Activități de diseminare și conștientizare Aprilie - Iunie 

Stabilirea listei liceelor eligibile Aprilie 

Transmiterea scrisorii de intenție din partea liceelor Aprilie - Mai 

Facilitarea Mai - Iunie 

Lansarea apelurilor la propuneri de proiecte Iunie 

Elaborarea propunerilor de proiecte Iunie - Iulie 

Depunerea aplicațiilor Iulie - August 

Evaluarea aplicațiilor August - Septembrie 

Semnarea contractelor de finanțare  Septembrie  

Demararea activităților monitorilor Septembrie 

Demararea granturilor Octombrie 

Demararea activităților de mentorat Octombrie 

Acordarea primei tranșe de finanțare Noiembrie 

 

http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose

