
Nr. crt. Denumire  activtiate Descriere activitate

Procent din 

valoarea 

grantului

I

1
Activități pedagogice și de 

sprijin

Activitati care includ, dar nu se limitează la ore 

remediale, tutorat, consiliere, îndrumare/coaching, 

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 

cerințe educaționale speciale, alți elevi cu risc de 

abandon crescut).

Oferta noastra pentru activitatile de pregatire a 

elevilor pe termen scurt este reprezentata prin 

urmatoarele (in functie de specificul liceului):

A Liceu TEORETIC:  - Fizica,  - Chimie,  - 

Biologie,  - Stiintele Naturii,  - Protectia Mediului

B Liceu TEHNOLOGIC:  - Mecanica,  - 

Electrotehnic,  - Auto,  - Mecatronica,  - CNC,  - 

CAD-CAM,  - Energii Regenerabile

50% din 

Valoarea 

directa a 

grantului

TOTAL LINIE I 50 %

II

1 Vizite/ excursii de documentare

Pachet organizare vizita de documentare/ 

exemplu de bune practici la sediul unei organizatii cu 

profil specific din Romania, pt. 2 nopti cazare, o 

echipa de 20 - 40 persoane (1 autocar) - cost total 

(cazare/transport/masa/taxe pevazute de organizatia 

la care se efectueaza vizita )

2 Stagii de pregatire

Stagiu de pregatire organizat in tara, pentru 

pregatirea in cadrul unui domeniu specific pentru o 

clasa de elevi + cadre didactice insotitoare. Include 

training de specialitate, cazare, masa, transport, 

activitati extra, materiale suport desfasurare training. 

(Ex Electrotehnica, Mecatronica, Mecanica, CAD 

CAM + CNC, Protectia Meciului + Energii 

Regenerabile)

3 Participari la competitii
ex. Costuri taxe de participare / cazare / transport / 

echipamente de invatare necesare

4 Formarea de retele interscolare

ex. Inscriere in cadrul unei retele interscolare/ 

aderare - costuri de inscriere/ taxa anuala de 

participare/ decontare intalniri in cadrul retelei

TOTAL LINIE II 30 %

Activitati pedagogice si de sprijin

Activitati extracurriculare

Propunere Structura Generala Buget proiect ROSE

30% din 

Valoarea 

directa a 

grantului



III

1 Lucrari civile de renovare Mici lucrari renovare cladiri, laboratoare etc 

2 Achizitii  mobilier Achizitie mobilier scolar pentru 2-3 Sali de clasa

3 Achizitii dotari laboratoare

Achizitie dotari laboratoare, inf unctie de nevoi si 

specific: computere, laptopuri, camere foto/video, 

imprimante etc, materiale didactice, reviste de 

specialitate, abonamente la diverse publicatii, mici 

premii, aparate, echipamente, instrumente, truse de 

invatare

TOTAL LINIE III 20 %

100 %

Activitati de renovare si dotare

TOTAL GENERAL (L I+L II+L III)

20% din 

Valoarea 

directa a 

grantului


