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Scopul general al proiectului
PERFORMANȚĂ PRIN ROSE (PPR)

• Creșterea ratei de participare și de promovare la examenul de
bacalaureat, prin implementarea unui program integrat de activități:

• pedagogice remediale: la obiectele care se susțin la examenul de
bacalaureat (limba și literatura română, matematică, biologie,
geografie, logică și argumentare)

• de sprijin: dezvoltarea abilităților socio-emoționale și orientare în
carieră

• extracurriculare: vizite de studiu la agenți economici locali și
regionali, excursii și tabere tematice

Obiective specifice 

• creșterea ratei de absolvire a liceului cu 15%
• creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat cu cel puțin 10%
• creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat cu cel puțin 7%.



2 ședințe pe 
săptămână  /               

8 săptămâni pe 
trimestru                     

(3 trimestre)

1,5 ore de limba 
romană și 1,5 ore 

de matematică

în intervalul orar 
14.00 – 15.30

Cls. a IX-a 
și a X-a 2-3 ședințe pe 

săptămână /               
8 săptămâni pe 

trimestru                
(3 trimestre)

în intervalul orar 
14.00 – 15.30

1,5 ore de limba 
romană, 1,5 ore de 
matematică și 1,5 
ore de biologie, 

geografie sau logică 
și argumentare la 2 

săptămâni

Cls. a XI-a 
și a XII-a zi 
și a XIII-a 

seral 



fizic online



Programul de sprijin 

Cls. a IX-a și a X-a

Dezvoltarea abilităților 
socio-emoționale

1 ședință de 2 ore pe săptămână   
6 săptămâni pe trimestru           

(2 trimestre)

în intervalul orar 14.00 – 16.00

Cls. a XI-a și a XII-a zi 
și a XIII-a seral 

Orientare în carieră

în intervalul orar 14.00 – 16.00

1 ședință de 2 ore pe săptămână   
6 săptămâni pe trimestru           

(2 trimestre)



Programul de sprijin 

Dezvoltarea abilităților 
socio-emoționale

Orientare în carieră



Activitățile extracurriculare 

Vizite de 
studiu

• Universitatea 
din Oradea 

• Agenți 
economici 
locali

• Agenți 
economici 
regionali

Excursie de 
studiu

• În județul 
Sălaj la 
agenți 
economici și 
vizitarea 
obiectivelor 
turistice. 

Tabere 
tematice

• În județul 
Maramureș

• În județul 
Hunedoara



Vizită de studiu: Facultatea de Protecția Mediului 



Vizită de studiu: Facultatea de Științe Economice



Vizite de studiu la agenții economici locali
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Vizite de studiu la agenții economici regionali


