
 

 
 

ANUNȚ  
În atenția cadrelor didactice / consilierilor care doresc să facă parte din Echipa de 

implementare a subproiectului „O șansă pentru toți!” (OSPT) implementat la Liceul 

de Arte „Nagy István” Miercurea-Ciuc 

 

Vă aducem la cunostință că Liceul de Arte „Nagy István” Miercurea-Ciuc, va 

desfășura următoarele activități: 

 

Activitățile remediale și de sprijin – la care vor participa: 1 profesor de limba si 

literatura română, 1 profesor de limba și literatura maghiară, 1 profesor de geografie, 

1 profesor de istorie și un consilier psiho-pedagogic. 

 

Grupul țintă: elevii claselor X-XII. 

 

Activitatea 1 – Program remedial și de sprijin 

Anul I: Programul remedial și de sprijin se va derula în afara orelor de curs, astfel: 
 limba și literatura română, clasele XI, XII câte 4 ore pe săptămână, timp de 24 de 

săptămâni/an; 

 limba și literatura maghiară, clasele XII, câte 2 ore pe săptămână, timp pe 24 

săptămâni/an; 

 istorie, clasele XII, câte 2 ore pe săptămână, timp de 24 săptămâni/an; 

 geografie, clasele XII, câte 2 ore pe săptămână, timp de 24 de săptămâni/an. 

 

Anul II: Programul remedial și de sprijin se va derula în afara orelor de curs, astfel: 
 limba și literatura română, clasele XI, XII câte 4 ore pe săptămână, timp de 36 de 

săptămâni/an; 

 limba și literatura maghiară, clasele XII, câte 2 ore pe săptămână, timp pe 36 

săptămâni/an; 

 istorie, clasele XII, câte 2 ore pe săptămână, timp de 36 săptămâni/an; 

 geografie, clasele XII, câte 2 ore pe săptămână, timp de 36 de săptămâni/an. 

 

Activitatea 2 – Activități de consiliere psihopedagogică și orientare 

profesională Anul I: Toți elevii din grupul țintă, estimativ 60 de elevi, clasele X, XI, 

XII, împărțiți în grupe, desfășoară consiliere de grup cu consilierul psihopedagog câte 

1 oră / grup / săptămână (6 grupe), timp de 24 săptămâni în primul an, iar în anul II 

timp de 36 săptămâni. 

  



 

 

Criterii de eligibilitate: 

(1) Este angajat / angajată în sistemul românesc de învățământ; 

(2) Este absolvent / absolventă a unei instituții de învățământ superior, cu examen 

de diplomă; 

(3) Este de acord cu utilizarea datelor personale furnizate în cadrul activităților din 

cadrul subproiectului OSPT (ROSE) 

(4) Este de acord să nu desfășoare activitățile din cadrul proiectului în timpul orelor 

de program din norma de bază 

(5) Va avea disponibilitate de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a 

fost selectat / selectată. 

 

Pierderea calității de membru al echipei de implementare: 

Calitatea de membru al echipei de implementare a subproiectului OSPT (ROSE) se 

poate pierde in următoarele situații: 

(1) La solicitarea cadrului didactic; 

(2) Prin decizia directorului, cu avizul Consiliului de Administrație, în urma analizei 

anuale a activității, dacă se constată că un anumit membru nu și-a îndeplinit 

obligațiile asumate. 

 

La secretariatul unității de învățământ se va depunde Dosarul de candidatură ce 

va conține: 

- cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la procesul de selecție; 

- copie xerox după cartea de identitate; 

- scrisoarea de intenție; 

- CV în format European, datat și semnat de către candidat; 

- copie după documentele de studiu care să ateste specializarea (diploma de 

licență și/sau master); 

- fișa de autoevaluare, având anexate copii xerox după documentele doveditoare; 

 

 

Perioada de înscriere 7-11.12.2020, între orele 08.00-15.00; 


