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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 Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, 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 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 beneficia de 
dotări în valoare de maximum 50.000 euro, selectate dintr-o listă propusă inițial de UMPFE și 
completată prin propunerile CCD. 

Informații privind schema de granturi pentru licee 

Proiectul ROSE propune acordarea de granturi pentru licee cu rezultate mai puțin 
performante din sistemul public de învățământ. Criteriile de selecție sunt o combinație a 
procentului de promovare a examenului de bacalaureat, a ratei de absolvire a liceului și a ratei de 
abandon în clasele terminale.  

 Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani, iar valoarea 
acestora este, în medie, de 100.000 Euro. 
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Obiectivele granturilor sunt: 

o reducerea ratei de abandon școlar în licee 
o creșterea ratei de absolvire 
o îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat. 
 

Liceele vor propune activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate. Astfel,  

- 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, 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. 

Liceele vor fi sprijinite, atât în etapa de pregătire a aplicațiilor, cât și în cea de implementare, de o 
echipă de specialiști, astfel: 

 Facilitatori - vor sprijini liceele în etapa de elaborare și transmitere a propunerilor de proiect 

și vor contribui la evaluarea propunerilor; 

 Monitori - vor susține echipele de la nivelul fiecărui liceu beneficiar pe toată durata 

proiectului, prin asistență permanentă în implementarea concretă, pentru îndeplinirea 

obiectivelor din planurile propuse; 

 Mentori – vor oferi asistență de specialitate referitoare la aspectele de natură pedagogică. 

Granturile pentru licee se vor acorda în două runde, prima demarând în 2016, cu 
aproximativ 300 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.  

În ceea ce privește desfășurarea primei runde de granturi, aceasta va demara cu activități de 
diseminare și conștientizare în perioada aprilie-iunie, odată cu publicarea listei liceelor eligibile și 
realizarea Manualului de granturi pentru licee. Va urma transmiterea scrisorilor de intenție din 
partea liceelor în aprilie-mai, urmată de procesul de facilitare în mai-iunie și lansarea apelurilor la 
propuneri de proiecte în luna iunie. După elaborarea propunerilor de proiecte în perioada iunie-
iulie, va avea loc depunerea aplicațiilor în iulie-august, care vor fi evaluate în lunile august-
septembrie. Semnarea contractelor de finanțare va avea loc în luna septembrie, simultan cu 
demararea activităților monitorilor. Începerea activităților în cadrul granturilor va avea loc în luna 
octombrie, prima tranșă de finanțare fiind estimată pentru luna noiembrie. Activitățile de mentorat 
aferente granturilor vor fi demarate și ele în luna noiembrie a anului curent.   

 


